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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การด าเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 
4 รายการที่เกดิขึ้นและยอดคงเหลือกบักจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
10 หุ้นกู ้
11 ส ารองการค ้าประกนั 
12 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
13 ก  าไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐาน 
14 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
15 ภาระผกูพนัที่มีกบักจิการที่ไม่เก ีย่วขอ้งกนั 
16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัที่ 6 พฤษภาคม 2553 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ  ากดั (มหาชน ) “บริษทั ” เป็นนิติบุคคลที่จดัต ั้งขึ้น ในประเทศไทย และที่อยู่                 
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2533 
 

บริษทัด าเนิน ธุรกจิหลกัเก ีย่วกบัโรงแรม รายละเอียดของบริษทัยอ่ย และกจิการที่ควบคุมร่วมกนั  ณ วนัที่  
31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี 

 
ประเภทธุรกิจ  

ประเทศท่ี
กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

    31 มีนาคม 
2553 

 31 ธันวาคม 
2552 

บริษัทย่อยทางตรง       

เงินลงทุนในบริษัทย่อย       
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ  ากดั   โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ  ากดั  โรงแรม  ประเทศไทย 100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จ  ากดั   โรงแรม  ประเทศไทย 100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ  ากดั   โรงแรม  ประเทศไทย  63.9  63.9 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จ  ากดั  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จ  ากดั  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมน้ท ์จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ  ากดั  อาหารและเคร่ืองด่ืม   ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ  ากดั ไม่ไดป้ระกอบกจิการ  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั โรงแรม  ประเทศไทย 100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน

และรับบริหารโรงแรม  
 ประเทศไทย 100.0  100.0 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี ลนัตา บีช  จ  ากดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกจิการ  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท  จ  ากดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกจิการ  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช  จ  ากดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกจิการ  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จ  ากดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกจิการ  ประเทศไทย  100.0  - 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชั่น  
   และเอ็กซิบิชั่น จ  ากดั 

ยงัไม่ไดป้ระกอบกจิการ  ประเทศไทย  100.0  - 
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ประเภทธุรกิจ  

ประเทศท่ี
กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

    31 มีนาคม 
2553 

 31 ธันวาคม 
2552 

บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)       

เงินลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83  23.83 
 อสังหาริมทรัพย์      

       

บริษัทย่อยทางอ้อม       

เงินลงทุนในบริษัทย่อย       
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ  ากดั  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จ  ากดั  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์จ  ากดั  โรงแรม  ประเทศไทย  98.4  98.4 
บริษทั บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั  อาหารและเคร่ืองด่ืม   ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลบริการซักรีด จ  ากดั ไม่ไดป้ระกอบกจิการ  ประเทศไทย  100.0  100.0 
       

เงินลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย   0.09  0.09 
 อสังหาริมทรัพย ์      
       

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน       
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จ  ากดั โรงแรม  ประเทศไทย  50.0 *  50.0 * 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จ  ากดั โรงแรม  ประเทศไทย  50.0  50.0 
 

* โดยการถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ี จดัท าขึ้น ในรูปแบบยอ่และ ตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที่ 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละต ลาดหลกัทรัพยท์ี่เก ีย่วขอ้ง  และตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552โดย
เนน้การให้ขอ้มูลที่เป็นกจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลที่ได้ เคยน าเสนอ
รายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ี จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  
31 ธนัวาคม 2552 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทและมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท เวน้แตท่ี่
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีที่ส าคญัและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด สามเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 เช่นเดียวกบัที่ใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552  

 

3 การด าเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดถู้กกระทบจากปัจจยัที่มีลกัษณะเป็นวฏัจกัรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที่ส าคญัในระหว่างปี 
 

4 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลอืกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัไดแ้กบุ่คคลหรือกจิการต่างๆ ที่มีความเก ีย่วขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการที่มีขึ้นกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัไดก้  าหนดขึ้นโดยใชร้าคาตลาด
หรือในราคาที่ตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
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ความสมัพนัธ์ที่กลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั 
หรือเป็นกจิการที่บริษทัควบคุม หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกจิการที่มีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทั มี
ดงัน้ี 
 

 

นโยบายการก  าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี: 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย  อิงตามอตัราดอกเบี้ยธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ  ตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ  ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ  ตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย  ราคาตลาดและตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนั 
ขาดทุนจากการส ารองการค ้าประกนั  ตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า  ราคาตลาด 
 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง 
/ สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โรงแรมกะรน ภูเกต็ จ  ากดั ไทย เป็นกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัถือหุ้นทางตรงและ 
   ทางออ้มรวมร้อยละ 50  

บริษทั โรงแรมกะตะ ภูเกต็ จ  ากดั ไทย เป็นกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 50  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุ้นร้อยละ 25 
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา   
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 

   รวมร้อยละ 23.92 
กองทุนรวมธุรกจิไทย 4 ไทย เป็นกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 
Regent Maldives Pvt. Ltd. มลัดีฟส์ เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุ้นร้อยละ 25 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ  ากดั ไทย เป็นกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  
บริษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ  ากดั ไทย เป็นกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ  ากดั ไทย เป็นกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ  ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  
บริษทั เพาเวอร์บาย จ  ากดั ไทย เป็นกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั ไทย เป็นกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ  ากดั ไทย เป็นกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคญักบักจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 สรุป
ไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
ค่าเช่ารับ  -  -  1,185  1,185 
ดอกเบี้ยรับ  -  -  28,375  54,612 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ  -  -  44,789  41,070 
เงินปันผลรับ  -  -  77,281  44,705 
ดอกเบี้ยจ่าย  -  -  11,920  18,744 
ค่าใชจ้่ายอ่ืน  -  -  463  455 
ค่าเช่าจ่าย  -  -  29,456  29,432 
         

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั         
รายไดใ้นการบริหารจดัการ  14,256  13,294  14,256  13,294 
ดอกเบี้ยรับ  607  607  607  607 
รายไดอ่ื้น  587  587  -  - 
         

บริษัทร่วม         
เงินปันผลรับ  29,064  18,820  29,064  18,820 
ดอกเบี้ยรับ  5,366  1,136  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ  6,821  -  -  - 
ค่าเช่าจ่าย  90,000  90,000  -  - 
ขาดทุนจากการส ารองการค ้าประกนั  11,980  -  6,010  - 
         

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั         
ค่าเช่ารับ  3,570  3,570  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ  2,152  -  2,152  - 
รายไดอ่ื้น  5,434  5,856  -  - 
ค่าเช่าจ่าย  26,147  26,313  19,586  20,042 
ค่าไฟฟ้า  10,159  10,668  10,159  10,668 
ค่าบริหารจดัการ  11,585  11,346  1,185  1,426 
ค่าบริการอ่ืน  2,188  2,312  -  - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี 
 

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัย่อย          
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จ  ากดั 4.75 4.75 -  -  217,200  217,200 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั 4.75 4.75 -  -  382,500  382,500 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล          
   แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั 4.75 4.75 -  -  176,500  165,200 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั          
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จ  ากดั 6.0 6.0 41,000  41,000  41,000  41,000 
บริษทัร่วม          
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 166,396  167,495  -  - 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ 
   ทีเ่กีย่วข้องกนั 207,396  208,495  817,200  805,900 
          

เงินให้กู้ยมืระยะยาว          
บริษทัย่อย          
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จ  ากดั 4.75 4.75 -  -  367,800  419,800 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั 4.75 4.75 -  -  1,792,500  821,500 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ  ากดั - - -  -  81,176  81,176 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล          
   แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั 4.75 4.75 -  -  61,000  57,300 
บริษทัร่วม          
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 57,484  58,136  -  - 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการ 
   ทีเ่กีย่วข้องกนั 57,484  58,136  2,302,476  1,379,776 

ลูกหน้ีกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
 31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย  -  -  55,236  77,995 
กจิการอ่ืนที่เก ีย่วขอ้งกนั  47,081  35,412  12,381  16,577 
รวม  47,081  35,412  67,617  94,572 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแกก่จิการที่เก ีย่วขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ -31 มีนาคม 
2553 และ 2552 มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
ณ วนัที่ 1 มกราคม  -  -  2,144,676  4,302,176 
เพิ่มขึ้น  -  -  1,140,000  213,500 
ลดลง  -  -  (206,000)  (169,500) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม  -  -  3,078,676  4,346,176 
         

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั         
ณ วนัที่ 1 มกราคม  41,000  41,000  41,000  41,000 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม  41,000  41,000  41,000  41,000 
         

บริษัทร่วม         
ณ วนัที่ 1 มกราคม  225,631  52,208  -  - 
ก  าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 
   ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริง 

 
(1,751)  879  -  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม  223,880  53,087  -  - 
         

รวมเงินให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัที่ 1 มกราคม  266,631  93,208  2,185,676  4,343,176 
เพิ่มขึ้น  -  -  1,140,000  213,500 
ลดลง  -  -  (206,000)  (169,500) 
ก  าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 
   ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริง 

 
(1,751)  879  -  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม  264,880  94,087  3,119,676  4,387,176 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย          
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ  ากดั 4.75 4.75 -  -  454,000  617,500 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ  ากดั 4.75 4.75 -  -  32,500  19,500 
บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ  ากดั   3.00 3.00 -  -  225,000  120,000 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมน้ท์ จ  ากดั 4.75 4.75 -  -  349,000  330,500 
รวม   -  -  1,060,500  1,087,500 
 

รายการเคล่ือนไหว ของเงิน กูย้มืระยะสั้นจากกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั ส าหรับแต่ละ งวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ - 
31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 

 

 

เจ้าหน้ีกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
 31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย  -  -  7,732  6,908 
กจิการอ่ืนที่เก ีย่วขอ้งกนั  9,249  6,004  69  180 
รวม  9,249  6,004  7,801  7,088 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม  -  -  1,087,500  1,523,000 
เพิ่มขึ้น  -  -  153,500  235,000 
ลดลง  -  -  (180,500)  (275,500) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม  -  -  1,060,500  1,482,500 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ารองการค า้ประกนั 

 

หน้ีสินภายใต้สัญญาขายฝาก 
 

ยอดคงเหลือกบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 ถึงก  าหนดจ่ายดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2553   31 ธันวาคม 2552 
   ค่าใช้จ่าย      ค่าใช้จ่าย   
 ยอดคงเหลือ   รอตดับญัชี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ   รอตดับญัชี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 
ระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีถึงห้าปี 244,500  (15,429)  229,071  285,250  (16,845)  268,405 
รวม 326,000  (21,090)  304,910  366,750  (22,506)  344,244 
 

สัญญาส าคญัที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาเช่าระยะยาว 
 

ในปี 2552 บริษทัท าสญัญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ  ากดั (“ผูใ้ห้เช่าช่วง ”) เป็นระยะเวลา -20-ปี และจะส้ินสุดลงในวนัที่ - 
18-ธนัวาคม-2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วง
สินทรัพยร์ายปีให้แกผู่ใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายสุญัญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท ในระหว่างปี  2552 
บริษทับนัทึกสิทธิเช่าช่วงและค่าเช่ารายปีจ  านวน 361 ลา้นบาท เป็นสิทธิการเช่าในงบดุล รวมและงบดุลเฉพาะ
กจิการ นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์ห้แกผู่ใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายสุญัญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม / 
31/ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
 31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
  (พันบาท) 
ส ารองการค ้าประกนัระยะสั้น  90,580  88,930  45,440  44,620 
ส ารองการค ้าประกนัระยะยาว  28,582  106,874  14,344  53,616 
รวม  119,162  195,804  59,784  98,236 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ทรัพยสิ์นที่เช่าที่บริษทัไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือกอ่สร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือ
สร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสญัญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ  รฟท . ทนัทีที่มีการด าเนินการดงักล่าวแลว้
เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท์ี่เช่าตามรายการในสญัญาเช่าให้แก ่รฟท. เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าตาม
สภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ  ากดั (“CRG”) มีสญัญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัที่เก ีย่วขอ้งกนัเป็น
เวลา 3.-.30 ปี จนถึงปี 2569 ตามเง่ือนไขของสญัญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงที่รายเดือน 
หรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีภาระค ้าประกนัตามสญัญาระหว่างกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 
ดงัน้ี 
 

- ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 บริษทัไดค้  ้าประกนัวงเงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิตและการค ้าประกนัอ่ืนของบริษทัยอ่ยบางแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม  
103 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2552: 103 ล้านบาท) 

 

- บริษทัไดค้  ้าประกนัการช าระหน้ีของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั (“CWH”) กบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงในวงเงินค ้าประกนัไม่นอ้ยกว่า 2,350 ลา้นบาท  

 

ในเดือนมิถุนายน 2552 CWH ไดเ้บิกเงินกูเ้ตม็จ  านวนทั้งหมด 2,300 ลา้นบาทแลว้  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2553 เงินกูด้งักล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 1,300 ลา้นบาท 

 

- ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 บริษทั เซ็นทรัล  เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ  ากดั มีภาระ ผกูพนัต่อสถาบนัการเงิน
เก ีย่วกบัการค  ้าประกนัวงเงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เป็น
จ านวนเงินรวม/40 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2552: 40 ล้านบาท) 

 

    งบการเงินรวม 
      31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน         
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี      255,760  273,715 
ระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีถึงห้าปี      203,501  241,710 
ระยะเวลามากกว่าห้าปี      16,868  17,757 
รวม      476,129  533,182 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 25 

- ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ  ากดั มีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินเก ีย่วกบั
การ ค  ้าประกนัวงเงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง / เป็นจ านวนเงิน /15/ลา้นบาท   
(31 ธันวาคม 2552: 15 ล้านบาท) 

 

5 ลูกหนีก้ารค้า  
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแกลู่กคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนัถึง 30 วนั 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
 31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
  (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก  าหนดช าระ  221,891  218,612  67,221  64,383 
เกนิก  าหนดช าระ:         
 นอ้ยกว่า/3/เดือน  78,853  79,616  24,158  14,308 
 3/-/6/เดือน  8,440  7,287  3,887  1,437 
 6/-/12/เดือน  8,249  3,243  96  423 
 มากกว่า/12/เดือน  1,374  5,911  583  1,155 
  318,807  314,669  95,945  81,706 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (4,904)  (4,711)  (433)  (433) 
สุทธ ิ  313,903  309,958  95,512  81,273 
        

 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ 
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 193  49  -  43 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 

เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เซ็นวารี เฮลตี้  สปา จ ากดั จ  านวน 10,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่า
ที่ตราไว ้100 บาท ต่อหุ้น (เรียกช าระแลว้ 100 บาท ต่อหุ้น) จ านวนรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท โดยถือสดัส่วนจ านวน
ร้อยละ 100 บริษทัไดช้ าระเงินลูกหน้ีค่าหุ้นส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งน้ีแลว้เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2553 
 

เม่ือวนัที่/22/กุมภาพนัธ์/2553/บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่ และเอ็กซิบิชัน่ จ  ากดั 
จ  านวน 10,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว ้100 บาท  ต่อหุ้น (เรียกช าระแลว้ 100 บาท  ต่อหุ้น ) จ านวนรวมทั้งส้ิน  
1 ลา้นบาท โดยถือสดัส่วนจ านวนร้อยละ 100 บริษทัไดช้ าระเงินลูกหน้ีค่าหุ้นส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
แห่งน้ีแลว้เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2553 
 

 

 

 

    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
      2553  2552 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
ณ วนัที่ 1 มกราคม      4,203,160  3,980,205 
ลูกหน้ีค่าหุ้น      2,000  - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม     (9,710)  (9,710) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม      4,195,450  3,970,495 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน  - สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับ  
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31  
มีนาคม 

2553 

31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
มีนาคม 

2552 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย                       
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ  ากดั  100.0 100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  -  -  394,383  394,383  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ  ากดั  100.0 100.0  150,000  150,000  189,000  189,000  -  -  189,000  189,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จ  ากดั  100.0 100.0  500,000  500,000  500,000  500,000  -  -  500,000  500,000  -  - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จ  ากดั  100.0 100.0  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  -  -  1,000,000  1,000,000  -  - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จ  ากดั  100.0 100.0  120,000  120,000  120,000  120,000  -  -  120,000  120,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ  ากดั  63.9 63.9  185,000  185,000  198,906  198,906  -  -  198,906  198,906  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมน้ท ์จ  ากดั  100.0 100.0  1,000,000  1,000,000  999,999  999,999  (210,000)  (210,000)  789,999  789,999  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ  ากดั  100.0 100.0  620,000  620,000  669,607  669,607  -  -  669,607  669,607  30,000  - 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ  ากดั  100.0 100.0  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั 100.0 100.0  1,250  1,250  1,250  1,250  -  -  1,250  1,250  -  - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล 100.0 100.0  150,000  150,000  150,000  150,000  -  -  150,000  150,000  -  - 
   แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั                       



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน  - สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับ  
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31  
มีนาคม 

2553 

31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
มีนาคม 

2552 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย (ต่อ)                       
บริษทั เอส. พ.ี เรียลต้ี ลนัตา บีช  จ  ากดั 100.00 100.00  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษทั เอส. พ.ี เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท  จ  ากดั 100.00 100.00  22,125  22,125  22,125  22,125  -  -  22,125  22,125  -  - 
บริษทั เอส. พ.ี เรียลต้ี พทัยา บีช จ  ากดั  100.00 100.00  80,000  80,000  80,000  80,000  -  -  80,000  80,000  -  - 
บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จ  ากดั 100.00 -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชั่น  
   และเอ็กซิบิชั่น จ  ากดั 

100.00 -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 

    4,080,875  4,078,875  4,327,770  4,325,770  (210,000)  (210,000)  4,117,770  4,115,770  30,000  - 

กองทุนรวม                       
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 23.83 23.83  815,000  815,000  77,680  87,390  -  -  77,680  87,390  47,281  44,705 
    815,000  815,000  77,680  87,390  -  -  77,680  87,390  47,281  44,705 
 

รวม 
   

4,895,875  4,893,875  4,405,450  4,413,160  (210,000)  (210,000)  4,195,450  4,203,160  77,281  44,705 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม  1,171,513  1,087,658  1,050,103  1,049,009 
ส่วนแบ่งก  าไรสุทธิจากเงินลงทุน         
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  23,383  37,001  -  - 
ซ้ือเงินลงทุน  -  185  -  185 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  (4,898)  -  (4,898)  - 
เงินปันผลรับ  (29,064)  (18,820)  -  - 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม  1,160,934  1,106,024  1,045,205  1,049,194 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552  มี
ดงัน้ี 

 

    งบการเงินรวม 
 สัดส่วนความ                      เงินปันผลรับส าหรับ 
 เป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 

มีนาคม 
2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
มีนาคม 

2552 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                           
กองทุนรวมสิทธิการเช่า 25.3 25.3  3,200,000  3,200,000  805,205  810,103  921,906  932,268  -  -  921,906  932,268  29,064  18,820 
   อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ                            
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา                           
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0 25.0  484,935  484,935  120,985  120,985  65,564  86,409  -  -  65,564  86,409  -  - 
    3,684,935  3,684,935  926,190  931,088  987,470  1,018,677  -  -  987,470  1,018,677  29,064  18,820 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน                           
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จ  ากดั 50.0 50.0  520,000  520,000  260,000  260,000  105,374  89,536  -  -  105,374  89,536  -  - 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จ  ากดั 50.0 50.0  120,000  120,000  60,000  60,000  68,090  63,300  -  -  68,090  63,300  -  - 

    640,000  640,000  320,000  320,000  173,464  152,836  -  -  173,464  152,836  -  - 
 

รวม 
   

4,324,935  4,324,935  1,246,190  1,251,088  1,160,934  1,171,513  -  -  1,160,934  1,171,513  29,064  18,820 
 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 31 

 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความ                  ราคาตลาดส าหรับ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 เป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนฯ  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 

มีนาคม 
2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31 
ธันวาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2553 

 31  
มีนาคม 

2552 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                           
กองทุนรวมสิทธิการเช่า 25.3 25.3  3,200,000  3,200,000  805,205  810,103  -  -  805,205  810,103  664,967  640,639  29,064  18,820 
   อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ                            
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา                           
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0 25.0  484,935  484,935  -  -  -  -  -  -      -  - 

    3,684,935  3,684,935  805,205  810,103  -  -  805,205  810,103      29,064  18,820 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน                           
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จ  ากดั 34.6 34.6  520,000  520,000  180,000  180,000  -  -  180,000  180,000      -  - 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จ  ากดั 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 
   

4,324,935  4,324,935  1,045,205  1,050,103  -  -  1,045,205  1,050,103      29,064  18,820 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ  าหน่ายและโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่/31/มีนาคม/2553/และ/2552 
มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2553  2552 
 การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ  าหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ  าหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 165  -  518  - 
อาคารและส่วนปรับปรุง 50,041  222  29,884  1,678 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 12,671  531  42,125  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดต ั้งและ 
   เคร่ืองใชส้ านกังาน 19,697  264  63,213  16,208 
เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงานกจิการโรงแรม 8,089  5,214  2,709  4,801 
ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า -  -  29  - 
ยานพาหนะ 4,172  426  1,551  112 
งานระหว่างกอ่สร้าง 336,470  117,967  504,696  9,541 
รวม 431,305  124,624  644,725  32,340 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2553  2552 
 การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ  าหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ  าหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 143  -  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,499  -  566  189 
เคร่ืองตกแต่ง ติดต ั้งและ 
   เคร่ืองใชส้ านกังาน 1,877  147  

 
39,725  
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เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงานกจิการโรงแรม 4,135  923  2  931 
ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า -  -  29  - 
ยานพาหนะ 59  -  1,503  - 
งานระหว่างกอ่สร้าง 174,868  102,535  358,044  - 
รวม 182,581  103,605  399,869  1,152 
 

9 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
 

การซ้ือ จ  าหน่ายและโอนสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่/31/มีนาคม/2553/
และ/2552 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2553  2552 
 การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ  าหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ  าหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 8,915  -  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 835  -  -  27,973 
เคร่ืองตกแต่ง ติดต ั้งและ 
   เคร่ืองใชส้ านกังาน -  -  16,722  - 
รวม 9,750  -  16,722  27,973 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หุ้นกู้ 
 

   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อตัรา  ครบก  าหนด  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 ดอกเบี้ย  ช าระ  2553  2552 
 (ร้อยละ)    (พันบาท) 
คร้ังที่ 1/2552 ชุดที่ 1 4.00  29 กรกฎาคม 2554  1,000,000  1,000,000 
คร้ังที่ 1/2552 ชุดที่ 2 4.55  29 กรกฎาคม 2555  600,000  600,000 
คร้ังที่ 2/2552 4.45  24 กรกฎาคม 2555  1,000,000  1,000,000 
คร้ังที่ 1/2553 3.50  30 กนัยายน 2556  1,000,000  - 
     3,600,000  2,600,000 

หัก ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี    (3,862)  (4,184) 
สุทธิ     3,596,138  2,595,816 

หัก หุ้นกูท้ี่ถึงก  าหนดเรียกคืนภายในหน่ึงปี    -  - 
หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดเรียกคนืเกนิกว่าหน่ึงปี    3,596,138  2,595,816 

 

หุ้นกูเ้หล่าน้ีเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
 

หุ้นกูเ้หล่าน้ีมีขอ้จ  ากดัและเง่ือนไขเก ีย่วกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนช าระ
แลว้ การจ าน า การจ านองสินทรัพยแ์ละการจ าหน่ายสินทรัพยท์ี่ประกอบธุรกจิที่ส าคญั  



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส ารองการค า้ประกนั 
 

ส ารองการค ้าประกนัเป็นการค ้าประกนัรายไดค้่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างที่บริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงให้แกก่องทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมียอด
คงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 ดงัน้ี 

 

รายการเคล่ือนไหวของส ารองการค ้าประกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 
มีดงัน้ี 

 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
 31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
  (พันบาท) 

ส ารองการค ้าประกนัระยะสั้น  90,580  88,930  45,440  44,620 
ส ารองการค ้าประกนัระยะยาว  28,582  106,874  14,344  53,616 
รวม  119,162  195,804  59,784  98,236 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม  195,804  78,740  98,236  39,500 
เพิ่มขึ้น  11,980  -  6,010  - 
ใชไ้ป  (88,622)  (38,936)  (44,462)  (19,534) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม  119,162  39,804  59,784  19,966 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิ รูปแบบหลกัในการรายงาน ส่วน
งานธุรกจิพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเป็นเกณฑใ์นการก  าหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเสนอส่วนงานธุรกจิที่ส าคญัดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงานโรงแรม 
ส่วนงาน 2 ส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทัและบริษทัยอ่ย
มีส่วนงานภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
 
 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกจิในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 

     ส่วนงานการขาย  รวมส่วนงาน  ตดัรายการ   
 ส่วนงานโรงแรม  อาหารและไอศครีม  ทีด่ าเนินอยู่  ระหว่างกนั  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท) 
รายได้ 1,275  1,010  1,205  1,117  2,480  2,127  (16)  (19)  2,464  2,108 
ดอกเบ้ียรับ 48  77  -  -  48  77  (42)  (75)  6  2 

รายได้อ่ืน 163  139  7  7  170  146  (90)  (74)  80  72 

รวมรายได้ 1,486  1,226  1,212  1,124  2,698  2,350  (148)  (168)  2,550  2,182 
                    

ตน้ทุนขาย 457  365  603  583  1,060  948  (16)  (19)  1,044  929 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 211  172  388  394  599  566  (62)  (45)  537  521 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 533  416  116  123  649  539  (27)  (27)  622  512 

รวมค่าใช้จ่าย 1,201  953  1,107  1,100  2,308  2,053  (105)  (91)  2,203  1,962 
                    

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุน 23  37  -  -  23  37  -  -  23  37 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 308  310  105  24  413  334  (43)  (77)  370  257 

ตน้ทุนทางการเงิน (117)  (120)  (1)  (2)  (118)  (122)  43  75  (75)  (47) 

ภาษีเงินได้ (37)  (36)  (30)  (8)  (67)  (44)  -  -  (67)  (44) 

ก าไรส าหรับงวด 154  154  74  14  228  168  -  (2)  228  166 
                    

                    

                    



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก  าไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่/31/มีนาคม /2553 /และ /2552/ค านวณจากก  าไร
ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ระหว่าง งวดโดยแสดง
การค านวณดงัน้ี 

 

14 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

วธิีการบันทึกรายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2552 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนวิธีการบนัทึกรายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานจาก
วิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่าเป็นเกณฑอ่ื์นที่เป็นระบบ กล่าว คือ วิธี เสน้ตรงปรับดว้ยอตัราทบตน้คงที่ต่อปี 
เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่า วิธีการดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงประโยชน์ที่กลุ่มบริษทัไดรั้บตลอดอายสุญัญาเช่าของ
สญัญาดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมกว่า กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีดงักล่าว ตั้งแต่วนัที่ เร่ิมตน้
ของสญัญาเป็นตน้ไป  
 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 
 (พันบาท) 
สิทธิการเช่า (ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 
   กอ่นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  

 
 

 
 

 
324,231 

ค่าเช่าจ่ายลดลง        2,804 
กลบัรายการบญัชีค่าเช่าคา้งจ่ายกบัสิทธิการเช่า       (25,985) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552  
   หลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี  

 
 

 
 

 
301,050 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2553  2552  2553  2552 
  (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 206  145  130  76 
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว  1,350  1,350  1,350  1,350 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  0.15  0.11  0.10  0.06 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินรวม 
 (พันบาท) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 
   กอ่นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  

 
 

 
 

 

1,277,210 
กลบัรายการบญัชีค่าเช่าคา้งจ่ายกบัสิทธิการเช่า       (25,985) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 
   หลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี  

 
 

 
 

 

1,251,225 
 

ก าไรสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 
   กอ่นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  

 
 

 
 

 

1,656,529 
ค่าเช่าจ่ายลดลง       2,804 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 
   หลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี  

 
 

 
 

 

1,659,333 
 

 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 
    (พันบาท) 
ก าไรส าหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2552       
ก  าไรส าหรับงวดกอ่นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี    125,064  61,195 
ค่าเช่าจ่ายลดลง     19,939  14,689 
ก าไรส าหรับงวดหลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี    145,003  75,884 

ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้ (บาท)     0.01  0.01 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาระผูกพันที่มกีบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
 31 มีนาคม

2553 
 31 ธนัวาคม

2552 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพันรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
การกอ่สร้างโรงแรม 1,088,146  1,165,762  332,227  393,775 
        

ภาระผกูพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน       
   และค่าบริการของบริษัท เซ็นทรัล  
   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 

       

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 77,616  81,709  -  - 
ระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีถึงห้าปี 46,368  58,204  -  - 
ระยะเวลามากกวา่ห้าปี 3,703  4,037  -  - 
รวม 127,687  143,950  -  - 
 

สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบี้ย 
 

เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดท้  าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย  โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 
2553 และครบก  าหนดในวนัที่ 30 กนัยายน 2556 โดยมีรายละเอียดของสญัญาดงัต่อไปน้ี 
 

  

เง่ือนไขตามขอ้ตกลงเดิม 

 เง่ือนไขตามสญัญา 

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย 
     

อตัราดอกเบี้ย  อตัราดอกเบี้ยคงที่  

ร้อยละ 3.50 ต่อปี 

 อตัราดอกเบี้ยลอยตวั  

MLR ลบร้อยละ 3 
การจ่ายดอกเบี้ย  รายไตรมาส  รายเดือน 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มนีาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

การเสนอจ่ายเงินปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่-26-เมษายน-2553-ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรร
ก  าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาทเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 67.5 ลา้นบาท 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัที่/1/เมษายน/2553/ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิ
การจดัสรรก  าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 74 ลา้นบาท 
 

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 
 

เน่ืองจากเกดิเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานคร ท าให้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและบางสาขาขอ ง
บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงต ั้งอยูบ่ริเวณดงักล่าวไดรั้บผลกระทบจนกว่าการชุมนุมจะยตุิ /อยา่งไรกต็าม กลุ่ม
บริษทัยงัไม่สามารถประมาณการผลเสียหายที่อาจกระทบต่องบการเงินไดใ้นขณะน้ี เน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าว
ยงัไม่ยตุิ 
  

สัญญารับจ้างบริหารงาน 
 

เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2553 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ  ากดั (“CRG”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้  า
สญัญารับจา้งบริหารงานร้านอาหารช่ือ “The Terrace” จ านวน 6 สาขา ให้กบับริษทัที่เก ีย่วขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดย
มีก  าหนดอายสุญัญาเป็นเวลา /3/ปี นบัแต่วนัที่ /1/พฤษภาคม /2553 /และสามารถต่ ออายไุดอี้กคร าวละ /3/ปี  
และมีค่าบริหารงานตามที่ระบุในสญัญา 
 

สัญญาโอนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองหมายบริการ 
 

เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2553 CRG ไดท้  าสญัญารับโอนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองหมายบริการ “The Terrace” จากบริษทั  
ที่เก ีย่วขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดย มีผล ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2553 CRG มีสิทธิที่จะเปิดร้านอาหารภายใต้
เคร่ืองหมายบริการดงักล่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีอตัราค่าตอบแทนในการโอนกรรมสิทธ์ิ
ตามที่ระบุในสญัญา 


