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MATATO Maldivian Award

Travel Mole :

รางวัลรีสอรทติดชายหาด
ยอดเยีย่ มแหงป :
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีชรีสอรท
และวิลลา หัวหิน

รางวัลรีสอรทดีเดนทีน่ ำเสนอ
โปรแกรมออลอินคลูซฟี :

รางวัลเว็บไซตโรงแรมและ
รีสอรทยอดเยีย่ ม
แหงเอเซียแปซิฟก

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีชรีสอรท
และสปา มัลดีฟส

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา
ไดรบั รางวัลสุดยอดผูป ระกอบการ
ทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน

Trip Advisor Award of Excellence

Smoke Free Hotel Award

รางวัลทริปแอดไวเซอร
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 19 แหง

Smart Travel Asia Award

The Green Leaf Health

สมารททราเวลเอเชีย
เบสทอนิ ทราเวลโพล ประจำป 2557
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 5 แหง

รางวัลโรงแรมใบไมเขียวระดับดาวทอง
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 7 แหง

รางวัลโรงแรมปลอดบุหรีพ่ ฒ
ั นาการทีย่ ง่ั ยืน
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 10 แหง

Earthcheck Silver
Certicate

Asean Green Award

รางวัลมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับอาเซียน
รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีชรีสอรท
ดานสิง่ แวดลอมดีเดน จากเอิรธ เช็ค
และวิลลา หัวหิน
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 10 แหง

World Luxury Spa Award

Thailand Tatler Best Restaurant Award

Thailand Spa & Well-being Award 2557

เวิลด ลักซูร่ี สปา อวอรด
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูช์ิ รีสอรท
และสปา มัลดีฟส

รางวัลภัตตาคารดีเดนจาก ไทยแลนด แทตเลอร
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
แอท เซ็นทรัลเวิลด

รางวัลไทยแลนดสปาแอนดเวลบีองิ อวอรด
ประจำป 2557
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 2 แหง

2556

2555

2554

• TTG TRAVEL AWARDS

• TTG TRAVEL AWARDS

• ASIA HOTEL FORUM AWARD

• TRIPADVISOR CERTIFICATION

• TRIPADVISOR CERTIFICATION

• WORLD TRAVEL AWARDS 2011

• MARTTRAVELASIA.COM AWARD

• WORLD LUXURY SPA AWARDS

• EARTH CHECK SILVER CERTIFICATE

• THAILAND TOURISM AWARD

• SMART TRAVEL ASIA.COM AWARD

• TTG TRAVEL AWARDS

• VIRGIN HOLIDAYS AWARD

• VIRGIN HOLIDAYS AWARD

• FAR EAST HOTEL GROUP OF THE YEAR

• MATATO MALDIVIAN TOURISM AWARD

• GOLDEN AWARD 2011

• THAILAND SPA & WELL-BEING AWARD

• SOUTHEAST ASIA’S INSTITUTIONAL INVESTOR

• THAILAND ENERGY AWARD
• BEST WELLNESS SPA AWARD: ASIA PACIFIC

COPORATE AWARDS (THAILAND)
• THE 8TH THAILAND TOURISM AWARD
• THE GREEN LEAF GOLDEN AWARD
• GREEN ACCOMMODATIONS GOLD CLASS AWARD
2011 THAILAND BEST RESTAURANTS
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จุดเด่นทางการเงิน

2557
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

2556 (ตามที่ปรับใหม่)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

หน่วย : ล้านบาท
2555 (ตามที่ปรับใหม่)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ผลการดำ�เนินงาน

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

18,282.8

2,030.6

16,981.4

2,204.2

14,389.3

1,989.7

18,486.3

3,047.1

17,557.4

3,618.3

15,496.9

3,210.4

9,875.4

1,187.3

9,451.5

1,306.9

7,849.9

1,154.7

2,162.2

1,019.8

2,335.8

1,438.2

2,370.7

1,162.2

1,188.5

662.6

1,346.4

966.0

1,618.9

699.2

28,708.9

15,555.7

29,224.4

15,927.3

28,205.2

16,459.8

16,992.7

8,768.7

18,006.6

9,251.6

18,233.5

10,338.2

10,256.1

6,976.5

11,507.8

7,423.5

12,053.6

8,373.3

11,716.2

6,787.0

11,217.8

6,675.6

9,971.7

6,121.6

5,626.0

3,540.1

4,977.5

3,417.5

4,036.1

2,852.3

1,350

1,350

1,350

1,350

1,350

1,350

6.2 %

12.8 %

7.7 %

14.7 %

6.4 %

11.4 %

4.0 %

4.3 %

4.6 %

6.1 %

3.5 %

4.2 %

9.9 %

9.8 %

12.1 %

14.5 %

9.9 %

11.4 %

0.9

1.0

1.0

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.6

1.4

1.8

1.7

0.88

0.49

1.00

0.72

1.18

0.52

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (1)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม (2)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ล้านหุ้น)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%) (3), (4)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) (4)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (4)
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)

n/a

TBA

n/a

0.40

n/a

0.30

8.68

5.03

8.31

4.94

7.39

4.53

(1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรวมเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(2) ก�ำไรสะสมรวมก�ำไรสะสมที่จัดสรรแล้วเป็นส�ำรองตามกฏหมาย
(3) อัตราก�ำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่รวมรายได้เงินปันผล ค่าเช่าที่ดินจ่ายกองทุนรวม และขาดทุนจากส�ำรองการค�้ำประกัน
(4) อัตราก�ำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินรวม ไม่รวมรายการพิเศษดังต่อไปนี้
ปี 2557 - ส ่วนแบ่งขาดทุน (พิเศษ) จากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย และ ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 33.7 ล้านบาท
ปี 2556 - ส่วนแบ่งขาดทุน (พิเศษ) จากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจ�ำนวนเงินรวม 12.4 ล้านบาท
ปี 2555 - ขาดทุนจากส�ำรองการค�้ำประกัน, ส่วนแบ่งขาดทุน (พิเศษ) จากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย และ ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจและ การปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเป็นจ�ำนวนเงินรวม 632.0 ล้านบาท
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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สารจาก

ประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2557 นับเป็นปีแห่งความส�ำเร็จอีกปีหนึง่ ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
ทั้งในแง่ของผลการด�ำเนินงานและการเติบโตที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจ
โรงแรม Centara Hotels and Resorts (CHR) มีการขยายตัวอย่างชัดเจนในทุกตลาด เรามี
พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ๆ เพิม่ มากขึน้ เป็นพันธมิตรทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากความเชีย่ วชาญ
ในธุรกิจโรงแรมทีม่ าพร้อมเอกลักษณ์การให้บริการอย่างไทยของเรา
ปีน้ีเราขยายธุรกิจโรงแรมไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ รวมถึงประเทศที่อยู่นอก
เขตประชาคมอาเซียน เราขยายรูปแบบการให้บริการห้องพักให้ครอบคลุมทุกประเภท
ตัง้ แต่โรงแรมราคาประหยัด รีสอร์ทริมทะเล ศูนย์การประชุม โรงแรมในเมืองทีต่ อบสนอง
ความต้องการแบบพอดี ไปจนถึงโรงแรมระดับ 4 -5 ดาว ทัง้ หมดนีเ้ ป็นไปโดยทีเ่ รายังคง
สามารถรักษาชือ่ เสียงและการยอมรับในฐานะผูใ้ ห้บริการห้องพักและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเอาไว้ได้
บริษัทยังคงรวมสองธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญคือธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท และ
ธุรกิจร้านอาหารเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยในส่วนของธุรกิจอาหารนัน้ ปัจจุบนั เราเป็นหนึง่ ในกลุม่ ร้าน
อาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant) ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย เราให้บริการ
ร้านอาหารครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ไม่วา่ จะเป็นอาหารทีไ่ ม่ตอ้ งการการปรุงมากนักไปจนถึง
บริการอาหารชนิดเต็มรูปแบบ
ทัง้ นี้ หนึง่ ในสิง่ ทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญในรอบปีทผี่ า่ นมาคือ ใช้ความช�ำนาญในธุรกิจร้านอาหาร
ในการน�ำเสนออาหารไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั ในระดับสากลให้มากขึน้ ในช่วงเวลาทีอ่ าหารไทยได้รบั
การยอมรับไปทัว่ โลกอย่างในขณะนี้ บริษทั มองเห็นโอกาสอย่างชัดเจนในการทีจ่ ะน�ำแบรนด์
ทีม่ คี วามโดดเด่นเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของกระแสความนิยมอาหารไทยทีก่ �ำลังเพิม่ ขึน้ อย่างต่อ
เนือ่ งไม่เพียงเฉพาะในประเทศเพือ่ นบ้านของเราเท่านัน้ แต่ยงั ทัว่ ทัง้ ยุโรปและอเมริกาเหนือ
อีกด้วย
ท้ายที่สุดนี้ ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ส�ำหรับการสนับสนุนและ
ความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านที่ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและก้าวสู่ความเป็นเลิศดัง
ทีป่ รากฏในวันนี้

(สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

1

2

3

4

5

1.

นายสุทธิพร จิราธิวัฒน
ที่ปรึกษากรรมการกิตติมศักดิ์

2.

คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ
ที่ปรึกษากรรมการกิตติมศักดิ์

3.

ศาสตราจารย วิโรจน เลาหะพันธุ
ที่ปรึกษากรรมการกิตติมศักดิ์

4.

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
ประธานกรรมการ

5.

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน
รองประธานกรรมการ

6.

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแล
ประธานเจาหนาที่บริหาร

6

7

7

11

8

นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน
กรรมการ

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

9

8

12

10

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน
กรรมการ

ดร.ชาญวิทย สุวรรณะบุณย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

11

12

13

14

9

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแล

10

นายปริญญ จิราธิวัฒน
กรรมการ
กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแล

13

นายวิเชียร เตชะไพบูลย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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นายเกริด เคิรก สตีป
กรรมการอิสระ

รายงานธุรกิจ

เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สารจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2557 นับเป็นปีทนี่ า่ ภาคภูมใิ จอีกปีหนึง่ ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทา
รา โดยได้มกี ารขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งในภูมภิ าคตะวันออกกลาง และ อินโดนีเซีย ด้วย
การเซ็นสัญญาบริหารจัดการโรงแรมทั้งสิ้น 12 แห่ง ตามกลยุทย์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
ในปีกอ่ นหน้านี้ ท�ำให้เรามีโรงแรมและรีสอร์ทเพิม่ ขึน้ เป็น 75 แห่ง ใน 11 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว ศรีลงั กา มัลดีฟส์ จีน มอริเชียส เอธิโอเปีย การ์ตา
และโอมาน ในปีเดียวกันนี้ เราได้เปิดให้บริการโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการถึง 5 แห่ง
ทัง้ ในประเทศไทย และในต่างประเทศ ซึง่ ล้วนแล้วแต่ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากพันธมิตร
ทางธุรกิจและลูกค้าของเรา
ในด้านการบริการ เรายังคงเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและการบริการอย่างไทย “Thainess”
ซึง่ เรามีความภาคภูมใิ จตลอดมา ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำให้โรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทาราได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย จากหน่วยงานต่างๆ ในระดับสากล อาทิเช่น
นิตยสารทีทจี เี อเชีย และ ทริปแอดไวเซอร์ ซึง่ เป็นเวบไซต์ทอ่ งเทีย่ วชือ่ ดังของโลก เป็นต้น
นอกจากนั้น เรายังให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จนกระทัง่ ได้รบั รางวัลด้านสิง่ แวดล้อมจากองค์กรทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลกอย่างเอิรธ์ เช็ค และ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลไทยอีกมากมาย ซึง่ ในปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วทัว่ โลกล้วนให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งนี้ โดยใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ
ถึ ง แม้ ใ นช่ ว งต้ น ปี พ.ศ. 2557 เศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วของไทยจะได้ รั บ ผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองสืบเนือ่ งมาจากปี พ.ศ. 2556 แต่ดว้ ยศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดีของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงมีการเติบโต
ของรายได้และก�ำไรเป็นทีน่ า่ พึงพอใจ
จากความส�ำเร็จของเราในปี พ.ศ. 2557 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้
แสดงความขอบคุณลูกค้าผุม้ อี ปุ การคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุน และทุม่ เทก�ำลังกายก�ำลังใจในการท�ำงาน และร่วมกันขับเคลือ่ น
ให้บริษัทของเราประสบความส�ำเร็จและเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
ในปี พ.ศ. 2558 ด้ ว ยการสนั บ สนุ น และการด�ำเนิ น งานที่ มี ศั ก ยภาพของทุ ก ท่ า น
บริษทั ของเรา จะสามารถเจริญเติบโต และประสบความส�ำเร็จในการขยายธุรกิจ เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากลต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้

(ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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ธุรกิจโรวแรม

ลำ�ดับความเป็นมาบริษัท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
ตราตั้ง “ครุฑพ่าห์” ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นธุรกิจโรงแรม
แห่งแรกที่ได้รับพระราชทานตราตั้งอันมีเกียรติยิ่งนี้
ความเป็นมา

ในทศวรรษทีภ่ าวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและของทัว่ โลกก�ำลังอยูใ่ นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อ
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของเซ็นทาราได้เริ่มต้นขึ้นโดยการตัดสินใจของกลุ่มเซ็นทรัลที่
จะสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่พร้อมโรงแรมระดับห้าดาวและศูนย์การประชุมแห่ง
แรกของประเทศไทยบนที่ดินผืนใหญ่บริเวณเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร การลงทุนใน
ปีพ.ศ. 2522 นั้นถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่ง
โรงแรมและศูนย์การประชุมนับเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ ของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ พี่ชาย
คนโตของตระกูล การก่อสร้างทั้งสองส่วนเริ่มด�ำเนินไปพร้อมๆ กัน และความส�ำเร็จของ
แต่ละส่วนก็ขึ้นต่อกันและกันอย่างไม่สามารถแยกออกได้
เกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ในช่วงเวลานั้นชื่อ “เซ็นทรัล” เริ่มเป็นที่คุ้นหูชินตาของคนกรุงเทพฯ แล้วจากสาขาที่
กระจายอยู่ทั่วกรุงทั้ง 5 สาขา อันได้แก่สาขาวังบูรพา ราชประสงค์ สีลม ชิดลม และลาด
หญ้า ซึ่งล้วนเป็นเขตเมืองชั้นใน ขณะที่รูปแบบการค้าในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ยังคงเป็นร้านค้า
ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่ย่านลาดพร้าวซึ่งเป็นย่านธุรกิจและที่พักอาศัย
ชานเมืองทางเหนือของกรุงเทพฯ ที่ก�ำลังเติบโต

ทัง้ นี้ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหนึง่ ในกลุม่ ธุรกิจของเซ็นทรัล กรุป๊
แบรนด์ธุรกิจค้าปลีกและการบริการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีตระกูลจิราธิวัฒน์
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ดังนัน้ การเกิดขึน้ ของห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่บนถนนลาดพร้าวจึงเป็นการเดิมพันครัง้ ใหญ่
ของตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ ว่ารูปแบบการค้าแบบใหม่นจี้ ะเป็นทีย่ อมรับจากผูซ้ อื้ มากน้อยเพียงใด

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็นเครือโรงแรมชั้นน�ำของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นใน
ปีพ.ศ. 2523 ภายใต้การบริหารงานของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
ในชื่อ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทาราในปีพ.ศ. 2550

ปัจจุบันเซ็นทารามีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือทั้งสิ้น 49 แห่งครอบคลุมทุกแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญในประเทศไทย และอีก 28 แห่งในมัลดีฟส์, เวียดนาม, เซี่ยงไฮ้, บาหลี,
ศรีลังกา, มอริเชียส, เอธิโอเปีย, กาตาร์, ลาวและโอมานทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและที่ยัง
อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง ในจ�ำนวนนี้ 15 แห่งเป็นโรงแรมทีบ่ ริษทั ฯ เป็นเจ้าของเอง นอก
เหนือจากนั้นเป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการบริหารจัดการ

14

ภาพรวมธุรกิจโรงแรม

การก่อสร้างโรงแรมขนาด 600 ห้องพร้อมศูนย์การประชุมขนาดใหญ่นี้ เป็นส่วนหนึง่ ของ
เงื่อนไขในการประมูลที่ดิน จึงอาจกล่าวได้ว่านี่คือการก้าวไปในทิศทางใหม่ที่ท้าทายยิ่ง
เนื่องจากตระกูลจิราธิวัฒน์ไม่มีประสบการณ์ในการท�ำโรงแรม หรือศูนย์ประชุมมาก่อน
เลย อย่างไรก็ตาม พวกเขาเชื่อว่าวิสัยทัศน์และการมองอนาคตของธุรกิจศูนย์การค้าและ
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โรงแรมจะต้องพัฒนาไปในทิศทางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ท�ำรายได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
ตระกูลจิราธิวัฒน์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด ขึ้นเพื่อด�ำเนิน
โครงการโรงแรมแห่งนี้ และเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2526 ภายใต้ชื่อโรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซ่าและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ต่อมา
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์กรุงเทพ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่อที่ใช้อยู่
ปัจจุบันคือ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2555
ในปีพ.ศ. 2529 ตระกูลจิราธิวฒ
ั น์น�ำโดยคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ ตัดสินใจเดินหน้าขยาย
ธุรกิจโรงแรมด้วยการเข้าร่วมประมูลโรงแรมรถไฟหัวหินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึง่
โรงแรมรถไฟนั้นมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานในฐานะโรงแรมชายทะเลแห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยเริม่ เปิดให้บริการตัง้ แต่ปพี .ศ. 2465 และด้วยสถาปัตยกรรมของโรงแรมที่
มีความสง่างามโรงแรมแห่งนีจ้ งึ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นหนึง่ ในโรงแรมคลาสสิกของเอเชีย
นีจ่ งึ เป็นเหตุผลให้คณ
ุ สุทธิเกียรติยนื ยันว่ากลุม่ เซ็นทรัลควรจะเข้าร่วมประมูลโรงแรมแห่ง
นี้ เขาเชื่อว่าจะสามารถพลิกฟื้นโรงแรมให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง
เมือ่ การประมูลประสบความส�ำเร็จ กระบวนการปรับปรุงโรงแรมก็ได้เริม่ ต้นขึน้ จากวันนัน้
จนถึงวันนีเ้ ซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน ยังคงความสง่างามเฉกเช่นเดียวกับ
เมื่อในอดีต และยังได้รับการบรรจุไว้ในท�ำเนียบโรงแรมชั้นน�ำของโลก ขณะที่ความสงบ
สวยงามของหัวหินก็ท�ำให้เมืองชายทะเลแห่งนี้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางของการ
พักผ่อนที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างมากส่งผลให้ความต้องการ
ห้องพักขยายตัวตามไปด้วย บริษัทจึงตัดสินใจที่จะขยายธุรกิจออกไปอีก และหนึ่งในการ
ตัดสินใจนัน้ คือ การเปิดตัวโรงแรมระดับห้าดาวแห่งแรกบนหาดเฉวง เกาะสมุยในปีพ.ศ. 2538

จากทีเ่ คยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ วประเภทแบกเป้ การเกิดขึน้ ของโรงแรมระดับ
บนอย่างเซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ท สมุย นับเป็นหนึง่ ในตัวกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้
ใหญ่ขนึ้ บนเกาะสมุย ปัจจุบนั โรงแรมแห่งนีเ้ ป็นโรงแรมทีป่ ระสบความส�ำเร็จในระดับต้นๆ ของ
สมุย ตามมาด้วยโรงแรมเซ็นทาราวิลลาสมุย และเซ็นทราโคโคนัทบีชรีสอร์ท สมุย
ไม่เฉพาะกลุม่ เซ็นทรัลเท่านัน้ ทีม่ องเห็นโอกาสในการลงทุนด้านการโรงแรม ผูป้ ระกอบการ
เจ้าของโรงแรมอื่นๆ ก็มองเห็นโอกาสจากความส�ำเร็จในการบริหารโรงแรมของเซ็นทรัล
เช่นกัน ดังนั้น จากธุรกิจที่เป็นเพียงเจ้าของโรงแรม เซ็นทรัลได้ขยายธุรกิจให้ครอบคลุม
ไปถึงการท�ำสัญญารับบริหารจัดการโรงแรมให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ด้วย และเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากเครือโรงแรม
“เซ็นทรัล” เป็นโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ด�ำเนินกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในแนวทาง
ทีเ่ รียกว่า “Asset Light” โดยการรับบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ททัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ก็ยังคงลงทุนในธุรกิจโรงแรมของตัวเองควบคู่กันไปด้วยเมื่อพบโอกาสที่
เหมาะสม อาทิ ในปีพ.ศ.2552 บริษัทได้เปิดโรงแรมของตัวเองแห่งแรกในต่างประเทศ
ด้วยจากเข้าซือ้ กิจการรีสอร์ทบนเกาะมัลดีฟส์และได้ปรับปรุงพืน้ ทีใ่ หม่ทงั้ หมดเพือ่ ให้เป็น
รีสอร์ทระดับ 5 ดาวในชื่อเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
การลงทุนในครั้งนั้นประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง จนบริษัทต้องเปิดรีสอร์ทแห่งที่สอง
ในมัลดีฟส์ตามมาภายใต้ชื่อเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ
กรุงมาเล เมืองหลวงของประเทศ โดยรีสอร์ทแห่งนี้ถูกวางต�ำแหน่งให้เป็นรีสอร์ทส�ำหรับ
ผูใ้ หญ่ ต่างกับเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รสี อร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ ทีเ่ ป็นรีสอร์ทส�ำหรับ
ครอบครัว
จากจุดเริ่มต้นทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว น�ำมาสู่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในวันนี้
ที่ก�ำลังเติบโตและขยายธุรกิจโรงแรมให้กว้างขวางออกไปในทุกทิศทางอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ลำ�ดับ

ความเป็นมาบริษัท
2529
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท

2526
โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ
และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เปิดอย่างเป็นทางการ

2553
จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซื้อโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์

2538
เปิดโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่

2526

โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ
และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เปิดอย่างเป็นทางการ

2541

วางแนวทางรูปแบบของเซ็นทรัลวิลเลจ ซื้อกิจการเซ็น
ทรัลบัตเตอร์ฟลายวิลเลจ เกาะสมุยสร้างเพิ่ม 60 วิลลา
และมีห้องพักทั้งหมดรวม เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล

2547

โครงการก่อสร้างเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พัทยา
และเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท ภูเก็ต เพิ่มห้องสวีท 10 ห้อง
ที่โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่ และมีห้องพัก
ทั้งหมดรวม

2529

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท

2542

เปิดเซ็นทรัลกะรนวิลเลจภูเก็ต และเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
(เปลี่ยนชื่อจากเซ็นทรัลบัตเตอร์ฟลายวิลเลจ)

2548

เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เปิดกิจการเซ็นทรัลกระบี่เบย์
รีสอร์ทอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม

2531

รับบริหารกิจการเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท

2543

2549

2533

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซื้อโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์

ย้ายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ไปประเทศติมอร์ตะวันออก
ตกแต่งปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น เซ็นทรัลมาริไทม์
ดิลี ติมอร์ตะวันออก

2544

2536

ซื้อโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลอสเองเจลิส
จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัด

เพิ่มวิลลาอีก 8 หลังที่ เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภูเก็ต
และมีห้องพักทั้งหมดรวม ทำ�สัญญาเป็นแฟรนไชส์
กับกลุ่มแอคคอร์และเปลี่ยนชื่อโรงแรมที่กรุงเทพเป็น
โซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ และเปลี่ยนชื่อโรงแรม
ที่หาดใหญ่เป็น โนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่
ดำ�เนินการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า สกายฮอลล์
ที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ

ขายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ดิลี ประเทศติมอร์ตะวันออก
(ประเทศไทย) จำ�กัด ในอัตรส่วน 50:50 คือโรงแรม
ไอส์แลนด์เดีย ภูเก็ต โดยปรับปรุงใหม่พร้อมเปลี่ยนชื่อ
เป็น เซ็นทรัลกะรนบีชรีสอร์ท และจีวารีสอร์ทแอนด์สปา
เปลี่ยนชื่อเป็นเซ็นทรัลกะตะรีสอร์ท ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน

2536/37 เปิดดำ�เนินการโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ย่างกุ้ง เมียนมาร์
2538

เปิดโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่

2539

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท ขายกิจการโรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา ลอสเองเจลิส

2540

16

เพิ่มห้องพักที่โซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ทอีก 60 ห้อง
ฝั่งสวน รับบริหารเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท
ที่กะรน ภูเก็ต

ภาพรวมธุรกิจโรงแรม

2545

ปรับปรุงเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท และโซฟิเทลเซ็นทรัล
หัวหินรีสอร์ท และเซ็นซิโอคาราโอเกะ บริเวณชั้นล่างของ
โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ

2546

เริ่มการก่อสร้างเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท
โรงแรมระดับ 5 ดาว เปิดห้องอาหารบราซิลเลี่ยน (ซิโก้)
ที่เกาะสมุย
เซ็นสัญญาพัฒนาและบริหารโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
ที่เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงห้องประชุม และพื้นที่จัดนิทรรศการ
20,000 ตารางเมตร

ปรับปรุงเซ็นทรัลหัวหินวิลเลจครั้งใหญ่ โดยยกระดับเป็น
วิลลาพร้อมสระว่ายน้ำ�ส่วนตัว เปลี่ยนชื่อเป็น เดอะ วิลลา
ณ โซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท
ปรับปรุงเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท โดยยกระดับห้องพัก
จำ�นวนหนึ่งเป็นห้องชุดพร้อมสระว่ายน้ำ�ส่วนตัว และ
ปรับปรุงวิลลาบางหลังของเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
เป็นวิลลาพร้อมสระว่ายน้ำ�ส่วนตัว

รายงานประจำ�ปี 2014

2550
ปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
เปิดตัวศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ที่เซ็นทรัลเวิลด์ สร้างห้องพักเพิ่ม 30 ห้อง
ที่เซ็นทารากะตะรีสอร์ทภูเก็ต รวมเป็น

2553
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน)
ระดับห้าดาว เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน เปิดเซ็นทราแอชลี ป่าตอง
ภูเก็ต โรงแรมระดับกลางภายใต้แบรนด์ เซ็นทรา
แห่งแรก ขยายแบรนด์เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน
จาก 1 โรงแรมเป็น 12 โรงแรม

2552
เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (หาดวงศ์อมาตย์)
ระดับห้าดาว ธีมรีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทยเปิดอย่างเป็นทางกา
รในวันที่ 3 พฤศจิกายน

2556

เปิดเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ รีสอร์
ทต่างประเทศ แห่งแรกในเครือเซ็นทารา

2550

ปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ศิริปันนาวิลลารีสอร์ท เชียงใหม่-เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน
รีสอร์ทระดับ 5 ดาว เป็นบูติกรีสอร์ทแห่งแรกในเครือเซ็น
ทารา ที่ จ.เชียงใหม่ เซ็นสัญญารับบริหารมอคชาหิมาลายา
สปารีสอร์ท-เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน รีสอร์ทต่างประเทศ
แห่งที่สอง เปิดให้บริการด้วยห้องพักแบบห้องสวีท ในช่วง
ปลายปี เปิดห้องอาหารบราซิลเลี่ยน (ซิโก้) สาขาที่สอง ณ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา

เปิดตัวศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ที่เซ็นทรัล
เวิลด์ สร้างห้องพักเพิ่ม 30 ห้อง ที่เซ็นทารากะตะรีสอร์ท
ภูเก็ต รวมเป็น
2551

เปิดเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด
ในเดือนมีนาคม

2553

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (รวมทั้งโรงแรม
โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ) ต่อสัญญากับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ไปอีก 20 ปี จนถึง พ.ศ.2571
เซ็นสัญญาร่วมทุนและสัญญาบริหารโรงแรม
สำ�หรับโครงการเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์ รีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์ โดยกำ�หนดเปิดให้บริการในครึ่งปีหลัง
ของปี 2552
2552

เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (หาดวงศ์อมาตย์)
ระดับห้าดาว ธีมรีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทยเปิดอย่าง
เป็นทางการในวันที่ 3 พฤศจิกายน
เปิดเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
รีสอร์ทต่างประเทศ แห่งแรกในเครือเซ็นทารา

เปิดให้บริการโรงแรมแห่งที่สองที่เกาะมัลดีฟส์ เซ็น
ทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์

2554

2555

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับ
ห้าดาว เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 3
พฤศจิกายน เปิดเซ็นทราแอชลี ป่าตอง ภูเก็ต โรงแรม
ระดับกลางภายใต้แบรนด์ เซ็นทราแห่งแรก ขยายแบรนด์
เซ็นทาราบูติกคอลเลกชันจาก 1 โรงแรมเป็น 12 โรงแรม
เปิดรีสอร์ทบริหารจัดการแห่งแรกในประเทศเวียดนาม
เปิดโรงแรมบริหารจัดการแห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทใน
ประเทศไทยทั้งหมด 11 แห่ง ลงนามสัญญาบริหารจัดการ
โรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศทั้งหมด 12 แห่ง
มีประเทศใหม่คือ อินโดนีเซีย ศรีลังกา จีน และเกาะ
มอริเชียส
เปิดให้บริการโรงแรมแห่งแรกที่เกาะมอริเชียส โรงแรมเซ็น
ทาราป็อสต์ลาฟาแย็ตรีสอร์ทและสปา มอริเชียส เปิดให้
บริการโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม
และรีสอร์ทในประเทศไทย 3 แห่ง ลงนามสัญญาบริหาร
จัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 2 แห่ง

2556

เปิดให้บริการโรงแรมแห่งที่สองที่เกาะมัลดีฟส์ เซ็นทารา
ราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ เปิดให้บริการโรงแรม
ในจังหวัดพังงา เซ็นทาราซึวิวรีสอร์ท เขาหลัก เปิดให้
บริการโรงแรม 2 แห่งในกรุงเทพฯ โรงแรมเซ็นทารา
วอเตอร์เกตพาวิลเลียน และ เซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน
กรุงเทพฯ เปิดให้บริการโรงแรม 2 แห่งในพัทยา
เซ็นทาราแกรนด์โมดัสรีสอร์ทและสปา พัทยา เซ็นทารา
แกรนด์พระตำ�หนัก พัทยา เปิดให้บริการโรงแรมแห่งที่สอง
ที่เกาะมอริเชียส เซ็นทาราแกรนด์อัซซูริรีสอร์ทและสปา
มอริเซียส เปิดให้บริการโรงแรมในประเทศศรีลังกา
เซ็นทาราปัสสิกุดาห์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
ในประเทศไทย 8 แห่ง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
ในต่างประเทศ 2 แห่ง
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่ง
ในประเทศไทยและเกาะมัลดีฟส์
รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 51 แห่งในประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา
เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส ประเทศ
เอธิโอเปีย และการ์ต้าร์

เริ่มสัญญาบริหารโรงแรม 2 แห่ง ในเดือนเมษายน บุณฑ
รีก์สปารีสอร์ทและวิลลาสมุย-เซ็นทารารีสอร์ท และเซ็นทา
ราปาริญารีสอร์ทและวิลลา เกาะพงัน เซ็นสัญญารับบริหาร

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ลำ�ดับ

ความเป็นมาบริษัท(ต่อ)

2557 •	
เปลี่ยนชื่อโรงแรมระดับ 4 ดาวในภูเก็ต

เซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ท ภูเก็ต (266 ห้อง)

•	
เปิดโรงแรมบริหารจัดการในพัทยา

โรงแรมเซ็นทราอเวนิว พัทยา (51 ห้อง)

•	
เปิดโรงแรมบริหารจัดการในมอริเชียสและศรีลังกา

เซ็นทาราซีย์แซนด์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา (165 ห้อง)
เซ็นทาราแกรนด์อัซซูรินเรซิเดนซ์และสวีท มอริเชียส (100 ห้อง)

•	
เปิดโรงแรมบริหารจัดการในอินโดนีเซีย

เซ็นทาราแกรนด์นูซาดัวรีสอร์ทและวิลลา (14 ห้อง)

•	
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

ในประเทศไทย 3 แห่ง (495 ห้อง)

•	
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

ในต่างประเทศ 8 แห่ง ลาว, อินโดนีเชีย และโอมาน (2,229 ห้อง)

เซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต

รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเองในประเทศไทย 13 แห่ง
และในมัลดีฟส์ 2 แห่ง (3,825 ห้อง)
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่บริหารจัดการทั้งหมด 60 แห่งในประเทศไทย
จีน ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ มอริเชียส
ประเทศเอธิโอเปีย กาตาร์ และโอมาน (11,230 ห้อง)
รวมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งสิ้น 75 แห่ง 15,055 ห้อง
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รายงานประจำ�ปี 2014
เซ็นทาราซีย์แซนด์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพรวม

ธุรกิจอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย

อาจกล่าวได้ว่า ปี 2557 เป็นปีที่ยากล�ำบากอีกปีหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ซึ่งผลประกอบการโดยรวมของทั้งอุตสาหกรรมเติบโต
อย่างมาก กล่าวคือมีจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ถึงเกือบร้อยละ 20 ส่งผลให้หลายฝ่ายคาด
การณ์ว่าธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2557 จะเติบโตต่อเนื่องถึงร้อยละ 12 โดยจะมีนักท่องเที่ยว
เข้ามามากถึงประมาณ 27-29 ล้านคน แต่ความเป็นจริงกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยโดย
รวมในปี 2557 ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 24.7 ล้านคน ลดลงจากปี 2556 ประมาณ
ร้อยละ 6.9 โดยในช่วงครึ่งปีแรกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวหดตัวถึงร้อยละ 12 ส่วนรายได้จาก
นักท่องเที่ยวมีจ�ำนวน 1.2 ล้านล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้
เคียงกับข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกของปี ได้แก่
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและการประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉกุ เฉิน ซึง่ ส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติคอ่ นข้างมาก มีการ
ยกเลิกการจองห้องพักรวมถึงการจัดอบรมสัมมนาทัง้ จากภาครัฐและเอกชนในโรงแรมทีอ่ ยู่
ใกล้เคียงพื้นที่การชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากขึ้นในไตรมาสที่ 2 เมื่อมีการประกาศ
ใช้กฎอัยการศึกและการควบคุมอ�ำนาจการปกครอง ส่งผลให้หลายประเทศประกาศยก
ระดับค�ำเตือนในการเดินทางมาประเทศไทย นักท่องเที่ยวต่างประเทศลดจ�ำนวนลง เช่น
เดียวกับสายการบินที่ปรับตัวด้วยการลดจ�ำนวนเที่ยวบินลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภาวะซบเซานี้ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 3 แม้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคจะปรับตัวดีขึ้น แต่เนื่องจากยังไม่มีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก จึงท�ำให้
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นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่มั่นใจในการเดินทางมายังประเทศไทย นอกจากนี้ แนวโน้มการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป รัสเซีย โอเชียเนีย
ตะวันออกกลาง และแอฟริกาลดลงอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกหลัง
จากที่หดตัวติดต่อกันในสามไตรมาสแรก โดยเป็นผลจากช่วงฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับ
มาตรการลดค่าธรรมเนียมวีซา่ ชัว่ คราวให้แก่นกั ท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางมาประเทศไทย
ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ขณะที่นักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรป
มีจ�ำนวนลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการอ่อนค่าของเงินรูเบิลและเงินเยน
ส�ำหรับสถานการณ์การท่องเทีย่ วในปี 2558 นัน้ หลายองค์กรคาดการณ์วา่ ยังคงมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขนึ้ โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยประเมินจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติไว้ทปี่ ระมาณ 28 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 15 จากปี 2557 คิดเป็นรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.3 ล้านล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวในประเทศ 800,000
ล้านบาท โดยมีปัจจัยเสริมส�ำคัญคือการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจะ
มาจากการหดตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปและรัสเซีย
ในส่วนของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชือ่ ว่าปัจจัย
สนับสนุนอันได้แก่ การที่นักท่องเที่ยวเริ่มมีความเข้าใจและมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์
ในประเทศไทยมากขึ้น ต้นทุนการเดินทางที่ยังต�่ำเนื่องจาการลดลงของราคาน�้ำมันใน
ตลาดโลกและการแข่งขันของสายการบินราคาถูก มาตรการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอา
เปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดระเบียบในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆ
และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2558 จะช่วยให้การท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัว
ได้ในระยะต่อไป
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ปี (พ.ศ.)

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จ�ำนวน (ล้านบาท)

จ�ำนวน (คน)

%

2550

14,464,228

+4.65

547,781.81

+13.57

2551

14,584,220

+0.83

574,520.52

+4.88

2552

14,149,841

-2.98

510,255.05

-11.19

2553

15,936,400

+12.63

592,794.09

+16.18

2554

19,230,470

+20.67

776,217.20

+30.94

2555

22,353,903

+16.24

1,207,145.82

+26.76

2556

26,546,725

+18.76

1,207,145.82

+22.96

2557*

24,779,768

-6.66

1,147,653.49

-4.93

%

ตารางสรุปจ�ำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2550 - 2557 (ม.ค.–ธ.ค.)*

*ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูลอ้างอิงจาก: รายงานแนวโน้มธุรกิจ จัดท�ำโดยฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจในเครือเซ็นทารา

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแบ่งเป็น 6 แบรนด์ ได้แก่

เซ็นทาราแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาวทีไ่ ด้รบั การออกแบบอย่าง
โดดเด่น โรงแรมทุกแห่งตั้งอยู่บนท�ำเลที่สะดวกใจกลาง
เมือง หรือบนชายหาดส่วนตัว ในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่
ส�ำคัญ ครบถ้วนด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการที่
ได้มาตรฐานสูงสุด ทัง้ ด้านห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลีย้ ง
ห้องประชุมสัมนา สปาเซ็นวารี สระว่ายน�้ำ ห้องออกก�ำลัง
กาย คิดส์คลับ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
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เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท

โรงแรมและรีสอร์ทมาตรฐานระดับ 4 ดาว มีท�ำเลที่ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ชายหาด หรือเกาะที่มีชื่อเสียง ในแหล่งท่อง
เที่ยวที่ส�ำคัญ พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน และ
การบริการที่เป็นเลิศ

เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน

แบรนด์ ที่ น�ำเสนอความแตกต่ า งด้ ว ยดี ไ ซน์ โ ดดเด่ น มี
เอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองความเป็นส่วนตัวของแขกผู้
เข้าพัก

รายงานประจำ�ปี 2014

เซ็นทาราเรสซิเดนซ์แอนด์สวีท

เซ็นทราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท

โคซี่ โฮเทล

ส�ำหรับแขกที่ต้องการเข้าพักระยะยาว พร้อมสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกครบครัน โดยมีให้เลือก 2 ระดับ ได้แก่เซ็น
ทาราแกรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับ 5 ดาว และแบรนด์เซ็น
ทาราระดับ 4 ดาว

โรงแรมและรีสอร์ทระดับกลางที่เน้นเรื่องความคุ้มค่า
สมราคา ด้วยห้องพักที่ตกแต่งและใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
มีบริการอื่นๆ ครบครัน

แบรนด์ใหม่ล่าสุดในเครือเซ็นทาราเพื่อนักเดินทางที่เน้น
ที่พักราคาประหยัดแต่คุ้มค่าในท�ำเลที่สะดวกต่อการเดิน
ทาง โดยโรงแรมถูกออกแบบเพื่อความสะดวกสบายให้
แก่ผู้เข้าพัก

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพรวมธุรกิจโรงแรม
รายงานผลประกอบการ

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 8,091 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้
8,037 ล้ า นบาทในปี 2556 ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.7 และคิ ด เป็ น ก�ำไรสุ ท ธิ ล ดลง
ร้อยละ 11.7 โดยผลประกอบการของโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง
มีรายได้รวม 7,991.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 จากปีที่ผ่านมา ส่วนรายได้จากการ
บริหารโรงแรม 220.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3
ปีนี้บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองและที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 75 แห่งจากเดิม
ที่มีอยู่ 66 แห่ง โดยมีสัญญาบริหารจัดการโรงแรมใหม่ทั้งในเวียดนาม ลาว และบาหลี
รวมถึงการเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกด้วยการเข้าบริหารจัดการโรงแรม
ในประเทศโอมานและการ์ตา
ส�ำหรับธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ต่างได้รับผลกระ
ทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ทางเมือง ก่อนจะกลับมาทรงตัวภายหลังการรัฐประหาร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยเฉพาะโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งการปิดการจราจรบริเวณสี่แยกราชประสงค์อย่างสิ้นเชิง
จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม ท�ำให้การเดินทางมายังโรงแรมเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
ผลประกอบการในปีนี้จึงต�่ำกว่าประมาณการอย่างมาก กล่าวคือ ต�่ำกว่าเป้าหมาย
448.5 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรสุทธิ 12.9 ล้านบาทจากที่คาดว่าจะท�ำก�ำไรประมาณ
232 ล้านบาท ส่วนอัตราการเข้าพักเฉลีย่ ทัง้ ปีอยูท่ รี่ อ้ ยละ 65.3 โดยอัตราเฉลีย่ ค่าห้องพัก
ลดลงร้อยละ 1.73 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ การประท้วงและปิดที่ท�ำการของกระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท. จ�ำกัด
ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงกันข้ามกับโรงแรม รวมถึงภาพความไม่สงบทีอ่ อกสูส่ ายตาของนานาชาติท�ำให้
ผลประกอบการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ลดลง
อย่างมีนัยส�ำคัญ คือลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้านี้ เหลือเพียง 914,000,000 บาท
และมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 60.6 ลดลงร้อยละ 15.8
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โรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียน กรุงเทพฯ ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เป็นปีแรกเป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม โดยเฉพาะในช่วง 5 เดือน
แรกของปี โดยมีอัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 69.3 ขณะที่อีก 2 โรงแรมในกรุงเทพฯ ได้แก่
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะถูกปิดเป็นเวลา 4
เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ประท้วง แต่หลัง
จากเปิดท�ำการเป็นปกติแล้ว โรงแรมได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งในส่วนของห้องพักและ
ศูนย์ประชุม โดยมีอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 45.28 ส่วนโรงแรมเซ็นทรา
เซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกมีอัตราการเข้า
พักเฉลี่ยที่ร้อยละ 59.5
ส�ำหรับโรงแรมในหัวเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยานั้น สถานการณ์ต้องถือว่าไม่ดีนักเช่นกัน
ทั้งที่เป็นผลมาจากวิกฤติการเมืองในประเทศที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวลดลง และเพราะตลาด
ใหญ่อย่างรัสเซียประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปีนจี้ งึ เป็นปีทที่ า้ ทายปีแรกนับตัง้ แต่เปิด
ด�ำเนินการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มริ าจบีชรีสอร์ท พัทยา โดยมีอตั ราการเข้าพักร้อย
ละ 79 เช่นเดียวกับโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระต�ำหนัก พัทยา ซึง่ ยังคงอยูใ่ นช่วงทดลอง
เปิดให้บริการเนือ่ งจากอาคารบีและส่วนของสปา เซ็นวารียงั ไม่แล้วเสร็จ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
เช่นเดียวกันกับโรงแรมอืน่ ๆ ในพัทยา โดยมีอตั ราการเข้าพักเฉลีย่ ทัง้ ปีอยูท่ รี่ อ้ ยละ 47.25
อย่างไรก็ตามโรงแรมได้รบั การจัดอันดับจากเว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ วทีม่ อี ทิ ธิพลทีส่ ดุ เว็บหนึง่ ของ
โลกอย่างทริปแอดไวเซอร์ให้เป็น 1 ใน 8 โรงแรมที่ดีที่สุดจาก 390 โรงแรมในเมืองพัทยา
ในส่วนของโรงแรมและรีสอร์ทในเมืองท่องเที่ยวที่ห่างไกลจากสถานการณ์วุ่นวายใน
กรุงเทพฯ อย่างภูเก็ต ผลประกอบการโดยทั่วไปยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าบางโรงแรมจะ
มีผลประกอบการณ์ต�่ำกว่าประมาณการเนื่องจากมีการยกเลิกการเข้าพักจากบริษัทน�ำ
เที่ยว แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า ปี 2557 ยังคงเป็นปีที่ดีส�ำหรับโรงแรมหลายแห่งของบริษัทใน
ภูเก็ต โดยโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ซึง่ เปิดให้บริการมาครบ 4 ปีมอี ตั รา
การเข้าพักสูงถึงร้อยละ 87.5 และยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 - 2557, ประกาศนียบัตรรับรองความ
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เป็นเลิศประจ�ำปี 2557 จากทริปแอดไวเซอร์, 1 ใน 10 สุดยอดรีสอร์ทส�ำหรับครอบครัว
ของประเทศไทยประจ�ำปี 2557 จากฮอลิเดย์วิทคิดส์ และรางวัลรับรองความเป็นเลิศ
จากนิตยสารไวน์ สเป็กเตเตอร์ ขณะที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เวสต์แซนด์รีสอร์ทและ
วิลลา ภูเก็ต ซึ่งมีการเพิ่มห้องพักจาก 280 ห้องเป็น 457 ห้อง ก็ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2556 ร้อยละ 26.5 และมีอัตราการเข้าพักร้อยละ 72
ปีนี้ยังเป็นปีแรกของการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของโรงแรมเซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท
เขาหลัก ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีดว้ ยผลประกอบทีเ่ ติบโตขึน้ ร้อยละ 28 จากปีกอ่ น
หน้านี้ และถือได้วา่ เป็นการท�ำรายได้สงู สุดของโรงแรมนับตัง้ แต่เปิดด�ำเนินการ นอกจากนี้
โรงแรมยังได้รบั การประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในฐานะผูใ้ ห้การสนับสนุนการประกวด
มิสไทยแลนด์เวิลด์ในเดือนมิถนุ ายน และการประกวดมิสเมียนมาร์เวิลด์ในเดือนกันยายน
ในส่วนของกระบี่นั้น สถานการณ์ทางการเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากนัก
จะเห็นได้จากผลประกอบการของเซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ทแอนด์วลิ ล่า กระบีซ่ งึ่ มีอตั รา
การเข้าพักสูงถึงร้อยละ 76.98 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ร้อยละ 7.11 ขณะที่โรงแรมเซ็น
ทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ก็ท�ำรายได้สูงสุดที่เคยท�ำมาด้วยอัตราการเข้าพัก
ที่ร้อยละ 87.7 โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย
และสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับการท่องเทีย่ วในสมุย พบว่าได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองเพียงเล็กน้อย
เช่นเดียวกัน ปีนโี้ รงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ท สมุยมีอตั ราการเข้าพักร้อยละ 84.03
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราการเข้าพักปีก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 88.14 เนื่องมา
จากการปิดปรับปรุงห้องพักจ�ำนวน 32 ห้องตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม
ส่วนโรงแรมในหัวเมืองหลักอื่นๆ นั้น ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทได้เข้าบริหารโรงแรมเซ็นทา
ราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และสามารถ
ท�ำรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 35 ขณะที่โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์ อุดรธานี ก็มรี ายได้สงู สุดนับตัง้ แต่เปิดให้บริการ เนือ่ งจากมีการจัดประชุมสัมมนา
ขนาดใหญ่, การฝึกผสมระหว่างกองทัพไทย สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์, รายได้จาก
ภาคธุรกิจจากกรุงเทพฯ และการจัดเลี้ยงภายในจังหวัดอุดรธานีเอง
นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมริมทะเลในจังหวัดตราดอย่างเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา
ตราด ทีม่ ผี ลประกอบการและอัตราการเข้าพักดีขนึ้ จากปีกอ่ นหน้า ส่วนโรงแรมเซ็นทารา
เกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ท แม้จะได้รับผลกระทบจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่
ลดลงแต่ก็ทดแทนได้ด้วยตลาดใหม่ๆ อย่างจีนและอินเดีย
ส�ำหรับโรงแรมในศูนย์กลางการค้าภาคใต้อย่างโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ แม้ว่าจะมี
สถานการณ์ความไม่สงบประปรายในพืน้ ทีแ่ ต่กส็ ามารถท�ำตัวเลขผลประกอบการได้ดกี ว่า
คู่แข่งโดยมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 69.7
ในส่วนของโรงแรมและรีสอร์ตในต่างประเทศ โรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ยังคงได้รับ
การตอบรับอย่างดียงิ่ โดยเซ็นทาราแกรนด์ไอร์แลนด์รสี อร์ทและสปา มัลดีฟส์ มีอตั ราเข้า
พักสูงสุดในประวัตศิ าสตร์ของโรงแรมทีร่ อ้ ยละ 88.79 ด้วยแนวคิดรวมบริการทุกอย่างไว้
ด้วยกันทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากจากนักท่องเทีย่ ว และนีเ่ ป็นปีทสี่ องติดต่อกันทีโ่ รงแรม
ได้รบั รางวัลรีสอร์ทชัน้ น�ำส�ำหรับครอบครัวจากการท่องเทีย่ วมัลดีฟส์ หรือ MATATO ขณะ
เดียวกันเซ็นทาราราสฟูชริ สี อร์ทและสปา มัลดีฟส์ซงึ่ เปิดให้บริการเป็นปีแรกก็มอี ตั ราเข้า
พักสูงถึงร้อยละ 92
ส�ำหรับโรงแรมในเวียดนามอย่าง เชนซีรีสอร์ทและสปา ฟูก๊วก เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน
ในปีนี้มีอัตราการเข้าพักร้อยละ 70 และมีรายได้เพิ่มร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้านี้แม้ว่า
เวียดนามและเกาะฟูก๊วกจะประสบปัญหานักท่องเที่ยวลดลงก็ตาม ส่วนโรงแรมเซ็นทารา
แซนดีบีชรีสอร์ท ดานังนั้น ปีนี้เป็นปีของการก่อสร้างและปรับปรุง โดยเปิดให้บริการเพียง
80 ห้องตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา อย่างไรก็ตามเมื่อแล้วเสร็จ คาดว่าโรงแรมแห่งนี้
จะเป็นตัวเลือกแรกของโรงแรมในระดับ 4 ดาวส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนดานัง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนาธุรกิจ โดย

เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล
แมนเนจเม้นท์ (CIM)

ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งที่เซ็นทาราโฮเทล แอนด์ รีสอร์ทประสบความส�ำเร็จในการขยายธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเซ็นสัญญาบริหารจัดการโรงแรมเซ็นทารามัสกัตโฮเทล ในประเทศโอมาน และเสริมสร้างแบรนด์ในอินโดนีเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการเซ็นสัญญาบริหาร
จัดการโรงแรม 7 แห่ง ครอบคลุมโครงการที่ตั้งอยู่บนเกาะบาหลี ลอมบอก และยอกยาการ์ตา ท�ำให้ในปีนี้มีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเพิ่มขึ้นเป็น 75 แห่ง มีจ�ำนวนห้องพัก
รวมแล้วมากกว่า 15,000 ห้อง ใน 11 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ลาว ศรีลังกา มัลดีฟส์ มอริเชียส เอธิโอเปีย การ์ตา และโอมาน
จากโรงแรมทั้งหมด 75 แห่งนี้ เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ 60 แห่ง เป็นโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง 15 แห่ง โดยเปิดให้บริการแล้ว 44 แห่ง ทั้งนี้รายละเอียดการขยาย
งานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโรงแรมใหม่และการท�ำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมในปี 2557 มีดังต่อไปนี้
เปิดโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการ 3 แห่ง ได้แก่

ในประเทศ
1. เซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต (266 ห้อง)
2. โรงแรมเซ็นทราอเวนิว พัทยา (51 ห้อง)
ต่างประเทศ
1. เซ็นทาราซีย์แซนด์รีสอร์ทแอนด์สปา ศรีลังกา (165 ห้อง)
2. เซ็นทาราแกรนด์อัซซูรินเรซิเดนซ์และสวีท มอริเชียส (100 ห้อง)
3. เซ็นทาราแกรนด์นูซาดัวรีสอร์ทและวิลลา (14 ห้อง)
เซ็นสัญญาบริหารจัดการโรงแรมแห่งใหม่ 12 แห่ง ได้แก่

ในประเทศ
1. โรงแรมเซ็นทราอเวนิว พัทยา (51 ห้อง)
2. เซ็นทราภูพาโนรีสอร์ท กระบี่ (158 ห้อง)
3. โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชลบุรี (286 ห้อง)
ต่างประเทศ
1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เวียงจันทร์ ลาว (200 ห้อง)
2. โรงแรมเซ็นทารามัสกัต โอมาน (154 ห้อง)
3. เซ็นทาราคริสตัลออนเดอะเบย์ บาหลี (210 ห้อง)
4. เซ็นทาราเซงกิกิบีชรีสอร์ทและสปาลอมบอก อินโดนีเซีย (195 ห้อง)
5. เซ็นทาราเปจาตูรีสอร์ทและสปา บาหลี (392 ห้อง)
6. โรงแรมเซ็นทาราเซมินยัก บาหลี (210 ห้อง)
7. ปริ๊นเซสเบนัวรีสอร์ทและสปาโดยเซ็นทารา บาหลี (168 ห้อง)
8. โรงแรมเซ็นทาราเซตูรันยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย (200 ห้อง)
9. โรงแรมเซ็นทาราสุราบายาและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (500 ห้อง)
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ภาพรวมธุรกิจโรงแรม

ในปี 2558 บริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง
ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ตุรกี และโอมาน รวมจ�ำนวนห้องพักประมาณ
1,940 ห้อง
ส�ำหรับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในปี 2558 ยังคงเป็นไปในแนวทางทีเ่ รียกว่า “ASSET LIGHT”
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจระยะยาวของบริษัท อันได้แก่
ในประเทศ
เน้นการลงทุนในโรงแรมภายใต้แบรนด์ COSI ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ส�ำหรับโรงแรมแนว
ไลฟ์ ส ไตล์ เ พื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอิ ส ระที่ ชื่ น ชอบการเดิ น ทางแบบประหยั ด แต่ คุ ้ ม ค่ า
โดย COSI จะให้บริการภายใต้บรรยากาศที่ทันสมัย สะอาด และปลอดภัย ทั้งนี้
โรงแรม COSI แห่งแรกในประเทศไทยมีก�ำหนดเปิดให้บริการในปี 2560
ต่างประเทศ
เรายังคงมองหาโอกาสในการลงทุนและเข้าซื้อกิจการในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการบิน
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงลอนดอน ขณะเดียวกันก็ให้ความส�ำคัญ
กับการเจาะตลาดตะวันออกกลาง จีน และอาเซียนผ่านทางการท�ำสัญญาบริหารจัดการ
เป็นหลัก

รายงานประจำ�ปี 2014

การตลาด

ธุรกิจในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุม รวมถึง
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลังทั้งในประเทศไทยเองและที่มัลดีฟส์ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเรา ทั้งนี้ ในปี 2557 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทยลดลงร้อยละ 6.66 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้านี้ โดยเป็นการลดลง
จากแทบทุกภูมิภาคยกเว้นแอฟริกา อาทิ เอเชียตะวันออกลดลงร้อยละ 8.48 ยุโรปลดลง
ร้อยละ 2.38 อเมริกาลดลงร้อยละ 5.31 เอเชียใต้ลดลงร้อยละ 7.13 โอเชียเนียลดลงร้อย
ละ 7.31 และตะวันออกกลางลดลงร้อยละ 5.91

ในปี 2557 ทีมงานการตลาดของเราเน้นการตรวจสอบรวมถึงทบทวนระบบการขายและ
นโยบายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมรายได้จากการขายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
มั่นใจว่าเราใช้ทุกๆ โอกาสที่มีอย่างเต็มที่ในการเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรา
ห้องพักอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ เรายังใช้กิจกรรมต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นช่องทางส�ำคัญในการสือ่ สารกับแขกทีม่ าพัก ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้นบั ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ในการพัฒนาการให้บริการต่อไป นอกจากนี้จ�ำนวนผู้ติดตามบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่เพิ่มมากขึ้นยังส่งผลในแง่บวกต่อการขายห้องพักผ่านช่องทางนี้

เมื่อพิจารณาการลดลงของนักท่องเที่ยวเป็นรายประเทศ เราพบว่าตลาดที่ลดลงอย่าง
ชัดเจนและส่งผลต่อภาพรวมของระดับภูมิภาค ได้แก่ ฮ่องกงซึ่งลดลงถึงร้อยละ 17.75
รัสเซียลดลงร้อยละ 8.17 เกาหลีลดลงร้อยละ 13.73 และออสเตรเลียลดลงร้อยละ 7.21
ส�ำหรับมัลดีฟส์ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1
แต่กลับชะลอตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่ช่วยให้ภาพรวม
ในปีนี้ขยายตัวในขณะที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนงานของทัง้ ทีมสือ่ สังคมออนไลน์และทีมงานการตลาดทีก่ �ำลัง
ขยายตัว ล่าสุดเราได้จดั ให้มศี นู ย์ผลิตคลิปวิดโี อขึน้ ในบริษทั ทัง้ นีก้ เ็ นือ่ งมาจากความนิยม
ค้นหาคลิปวิดีโอผ่านทางโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แผนกใหม่นี้
จึงตัง้ ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยการผลิตภาพเคลือ่ นไหวทีส่ วยงามและ
น่าสนใจและเป็นการแสดงให้เห็นว่าเซ็นทาราก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่
แถวหน้าของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทอยู่เสมอ

อย่ า งไรก็ ต ามในขณะที่ ต ลาดท่ อ งเที่ ย วหลั ก หดตั ว เซ็ น ทารายั ง คงเติ บ โตได้ ด ้ ว ย
ตลาดทดแทนซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์ที่เน้นจัดสมดุลของลูกค้าให้คละกันไปในหลาย
ตลาดหลายภูมิภาค โดยในปี 2557 มีตัวเลขนักท่องเที่ยวจากตลาดอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ
สหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 แอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 130 ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 49 และตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 19

ในส่วนของบัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ดนั้น กลยุทธ์การสื่อสารไปยังสมาชิกบัตรจาก
ธุรกิจอื่นๆ ในเครือช่วยให้บัตรสมาชิกของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นและกลายเป็น
จุดแข็งของบัตร นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาเรายังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ไม่ว่า
จะเป็นบริการไวไฟฟรี อัตราห้องพักพิเศษ หรือโปรโมชั่นตามขั้นคะแนนสะสมซึ่งช่วย
ให้สมาชิกบัตรตัดสินใจจองห้องพักมากขึ้น ในขณะเดียวกันการเพิ่มมูลค่าให้กับบัตร
เซ็นทารา – เดอะวันการ์ด ยังคงด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องและดีขึ้นเรื่อยๆ เช่น การจัดให้มี
เว็บไซต์ภาษาไทย และเพิม่ ทางเลือกให้สมาชิกบัตรสามารถใช้สว่ นหนึง่ ของคะแนนสะสม
มาใช้ร่วมกับเงินสดได้ เป็นต้น

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในตลาดเหล่านี้เกิดจากการจัดโครงสร้างการขายภายใน
ประเทศซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ที่มีความส�ำคัญยิ่ง ดังนั้นทั้งนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
โดยรวมจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนและการบริการอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง
แม้ในภาวะที่ธุรกิจชะลอตัว ส�ำหรับส�ำนักงานขายในต่างประเทศนั้น ปัจจุบันเซ็นทารา
มีส�ำนักงานขายทั้งสิ้น 26 แห่งใน 18 ประเทศและจะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดเราได้
เพิ่มส�ำนักงานขายในสิงคโปร์และมนิลาเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ส�ำหรับตลาด
ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้เรายังมีส�ำนักงานขายในเมืองสตอกโฮล์มส�ำหรับรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวียโดยเปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2558

ท้ายที่สุดนี้ เรามีรายงานที่อาจจะน่าตื่นเต้นที่สุด นั่นคือการต่อยอดการพัฒนากลยุทธ์
ออนไลน์ของเรา โดยในปีที่ผ่านมาเราได้อัพเกรดระบบอี-คอมเมิร์ซซึ่งรวมถึงเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต และพบว่าเซ็กเม้นต์นี้ให้ผลตอบแทน
ทางธุรกิจด้วยการท�ำรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 ของรายได้จากห้องพักทั้งหมด ซึ่งการ
อัพเกรดเว็บไซต์นี้รวมถึงการเพิ่มตัวเลือกภาษาอีกหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ไทย, จีน,
เยอรมัน, รัสเซีย, ฝรั่งเศสและภาษาอาหรับ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับเครื่อง
มือการจองห้องพักออนไลน์ และเชื่อมต่อกับข้อมูลบัตรสมาชิกเข้ากับเว็บไซต์และระบบ
การจองห้องพักเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกบัตรของเรา

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง หรือเป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั
รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังที่ระบุไว้ ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงแรมและรี ส อร์ ท ในเครื อ เซ็ น ทารา ก�ำหนดนโยบายด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชือ่ มโยงและประสาน
สอดคล้องกันทั้งองค์กร และมีผลการด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ ดังนี้
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• ด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและ
คุณธรรมใน การด�ำเนินธุรกิจ ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้
• ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยยึด 4 เสาหลักในการ
พัฒนา ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านความเท่าเทียมทางสังคม ด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความพอเพียงทางเศรษฐกิจ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นส�ำคัญ และให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมรวม
• บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นหนึ่งเดียวกับนโยบาย
การด�ำเนินกิจการขององค์กร
• สือ่ สาร สร้างความเข้าใจทีด่ ภี ายในองค์กร เป็นการปลูกจิตส�ำนึกและสร้างการมีสว่ น
ร่วมของพนักงาน เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานประสบผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์
• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งแก่ลูกค้า คู่ค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
• ประกาศใช้แผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีข้อก�ำหนดในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจนและวิธีการติดตามประมวลผล
• ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างเคร่งครัด
• ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพือ่ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งาน สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้
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• เสริมสร้างการปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีสว่ นร่วมในการ
ช่วยกันประหยัดพลังงาน อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ช่วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ ที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจ
• วางระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวชี้วัดเป็นก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร
• ท�ำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยแสดงผลจากตัวชี้วัดที่ก�ำหนด และน�ำ
ประเด็นด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นน�ำเสนอต่อลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
รับทราบ เพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละร่วมมือกันรณรงค์ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของ กลุ่มบริษัทโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
เป็นสิง่ ส�ำคัญในการป้องกัน ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อ สังคม ชุมชน และผูค้ น ที่ อาศัยใน
ชุมชน และ สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ เซ็นทาราได้ มองเห็นถึงความส�ำคัญในเรือ่ งนี้ จึงได้เกิดการ
ตัง้ พันธสัญญาขึน้ ในเรือ่ งการใส่ใจในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในปี 2007
จุดประสงค์หลัก คือการมีพนั ธะสัญญากับทุกมีสว่ นได้สว่ นเสียในธุรกิจในการอนุรกั ษ์และ
รักษา สิง่ แวดล้อม และส่งเสริมรายได้โอกาส และการช่วยเหลือให้กบั ชุมชมใกล้เคียง เพือ่
มุง่ เน้นพันธสัญญาและการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการวัดผลที่
ได้มาตรฐานสากลและเป็นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือได้ เซ็นทาราได้เลือกบริษทั ทีม่ คี วามช�ำนาญ
ในด้านนีม้ าเป็น ทีป่ รึกษาเพือ่ ช่วยจัดการและพัฒนา และวัดผลในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับ
กลุ่มโรงแรม GRAND HOTELS (OWNED HOTELS)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน(ต่อ)

ในการจัดการประเมินผลในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบการวัดผลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และ หลังจากนั้นจะมีองค์กรอิสระเข้ามาตรวจทุกปีเพื่อความโปร่งใส
และความถูกต้อง โดยมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ได้รับการรับรองและได้
ประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ดังนี้
ประกาศนียบัตร EARTHCHECK ‘SILVER CERTIFICATED 2014’
•
•
•
•
•
•
•
•

เซ็นทารา แกรนด์และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว บางกอก
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท และ วิลล่า หัวหิน
เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า กระบี่
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
เซ็นทารา แกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
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ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
“2014 EARTHCHECK SILVER CERTIFICATION/ISO: 14001:2004”
• เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต
• เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต
• เซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก
นอกจากนี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารายังได้ด�ำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกหลายโครงการ อาทิ
• ร่วมกับ WWF, FEED และส�ำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ปิดไฟ
ให้โลกพัก พร้อมกันทั่วโลก” โดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จ�ำเป็น
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงพร้อมกัน
• ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จัดงาน Car Free
Day 2014 เปิดเมืองปั่น เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะและยังช่วยส่งเสริมการ
มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย
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• จัดให้มีโครงการ Central Group Big Cleaning Day 2014 เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้แก่
พนักงานรวมถึงประชาชนในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยการรวมพลังจิตอาสาร่วม
แรงร่วมใจกันท�ำความสะอาดทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
• รณรงค์งดใช้โฟม ลดการใช้กระดาษ และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในทุกโรงแรม
• เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว จัดโครงการปั่นจักรยานในสวน “Go
Green Go Bike!” เพื่อเชิญชวนให้พนักงานที่พักอาศัยในบริเวณโรงแรม หันมาใช้
จักรยานเป็นพาหนะแทนการขับรถยนต์หรือโดยสารรถสาธารณะมายังทีท่ �ำงานเพือ่
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน ร่วมสนับสนุนงาน “บ๊าย
บาย พลาสติก” โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าหาดของโรงแรมในการจัดนิทรรศการกลาง
แจ้งรณรงค์ลดการใช้พลาสติก และให้ความรูเ้ กีย่ วกับการรณรงค์ให้ใส่ใจสิง่ แวดล้อม
รวมทั้งบริจาคเงินและน�้ำดื่ม “Avitez” ซึ่งขวดท�ำจากพืชที่สามารถย่อยสลายได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น
• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน ร่วมกับโครงการวิ่งพิทักษ์
หัวหิน กรีน รัน จัดวิ่งมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
พัฒนาระบบนิเวศป่าชายเลนเนื้อที่ 18 ไร่ของวัดเขาไกรลาศ และการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมในโครงการพัฒนาป่าชายเลนหัวหิน
• เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต ร่วมในกิจกรรมปล่อยเต่าลงสู่ทะเลอันดามันใน
เดือนเมษายน และปลูกป่ากว่า 200 กล้าที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้
• เข้าร่วมโครงการ Fin Free Thailand ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ยกเลิกการให้บริการ
เมนูหูฉลามในห้องอาหารทุกแห่งของโรงแรมเครือเซ็นทาราทั้งหมด
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ส�ำหรับการเสริมสร้างและปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือ
และพัฒนาชุมชนในพื้นที่ท่ีบริษัทด�ำเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้ริเริ่มและเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่าง เช่น
• โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว บริจาคเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
และสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์อื่นๆ แก่มูลนิธิสวนแก้ว อ�ำเภอเมือง นนทบุรี
• เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของเทศบาล
ต�ำบลกะรน และบริจาคชุดชั้นในแก่โครงการรับบริจาคชุดชั้นในเพื่อการกุศลที่น�ำ
มอบแก่ผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิง
• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน ร่วมพัฒนาหมู่บ้านและวัด
สมอโพรง ด้วยการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของหมูบ่ า้ นและบริจาคถังดับเพลิงให้กบั ทางวัด
• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน บริจาครถจักรยานให้กับ
โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี มอบ
รถเข็นจ�ำนวน 87 คัน แก่หน่วยงานโรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
และโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล รวมถึงจัดให้มีงานบริจาคเลือดครั้งใหญ่เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ
• ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัดมอบเงินจ�ำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสมทบทุน
“โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
• จัดพิธีเวียนเทียนและร่วมพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ�ำปี 2557
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
• คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ในกลุม่ เซ็นทรัล ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

เนื่องด้วยการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็วของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เราจึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน และความผูกพันต่อ
องค์กร ด้วยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการ 4 สร้าง: สร้างฝัน สร้างโอกาส สร้างอนาคต สร้างอาชีพกับเซ็นทารา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มเยาวชน
ผู้ขาดแคลนโอกาส ซึ่งด�ำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (โครงการนี้มีที่มาจาก
โครงการพัฒนาอาชีพเยาวชน ทีร่ เิ ริม่ ในปี พ.ศ. 2549) โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุน
อย่างเป็นทางการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้คัดเลือกนักเรียนมาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนสอนนักเรียนทีบ่ กพร่องทางร่างกาย และฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยเลือกฝึกเตรียมความ
พร้อมใน 1 แผนก จากแผนกแม่บ้าน แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกครัว
แผนกท�ำความสะอาดและสุขอนามัยในครัว หรือแผนกจัดสวน โดยนักเรียนทีส่ �ำเร็จ
โครงการจะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานประจ�ำ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีพนักงานประจ�ำที่ส�ำเร็จ
จากโครงการนี้ มีทั้งสิ้น 384 คน และในจ�ำนวน 384 คนนี้ มีพนักงานที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายทั้งสิ้น 81 คน โครงการ 4 สร้างเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับ
สากล ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับรางวัล โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดีเด่นของ
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านการสนุบสนุนคนพิการ จากส�ำนักงานการศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย ในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โรงแรมและ รีสอร์ทในเครือ
เซ็นทารายังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรสนับสนุนเยาวชน
ที่มีชื่อว่า แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ โดย
แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จะให้การสนับสนุนทางทุนทรัพย์บางส่วนให้กับเยาวชนผู้
ด้อยโอกาสที่มาเข้าฝึกอบรมในโครงการนี้
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2. โครงการพัฒนาบุคลากรส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในสายงานบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และพัฒนา
เตรียมความพร้อมทุกคนสู่บทบาททางในต�ำแหน่งทางด้านบริหารจัดการในอนาคต
โครงการนี้เป็นโครงการฝึกอบรมในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ในประเทศไทย และวิทยาลัยการจัดการด้านธุรกิจบริการแห่งเมืองเล้งค์ ประเทศส
วิตเซอร์แลนด์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกอบรมในระยะเวลา 1 ปี โดย
ฝึกอบรมทางด้านทฤษฎีการบริหารจัดการทีม่ หาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในระยะเวลา
2.5 เดือน จากนั้นผู้เข้าโครงการจะได้ไปฝึกอบรมภาคปฏิบัติทางด้านการจัดการที่
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นเวลา 2.5 เดือน และในระยะเวลา 7 เดือน
สุดท้าย เข้ารับการฝึกอบรมและการฝึกงานที่วิทยาลัยการจัดการด้านธุรกิจบริการ
แห่งเมืองเล้งค์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โครงการนี้จัดขึ้นมาเป็นจ�ำนวน 10 รุ่น นับ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา เราได้ท�ำการคัดเลือกมาทั้งสิ้น 9 คน
ส�ำหรับรุ่นที่ 10 ซึ่งทุกคนได้ส�ำเร็จโครงการและได้กลับไปปฏิบัติงานในบทบาทใหม่
ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเรามีพนักงานที่
ผ่านการฝึกอบรมในโครงการนี้ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 10 และยังคงท�ำงานที่โรงแรม
และ รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งสิ้น 35 คน
3. การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการฝึกงาน
นอกจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ บริษัทยังรับนักศึกษาจากสถาบันชั้น
น�ำทางการโรงแรมในต่างประเทศเข้ารับการฝึกงานอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา
จากสถาบัน Glion Institute of Higher Education, Les Roches International
School of Hotel Management, Erasmus University Rotterdam, Swiss
College of Hospitality Management Lenk, University of Stenden เป็นต้น
นักศึกษาเหล่านีเ้ ข้ารับการฝึกงานในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ ทัง้ ในแผนกส่วนหน้า
และส่วนสนับสนุนของโรงแรมในระยะเวลา 6 เดือน
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4. การบรรลุเป้าหมายชั่วโมงการฝึกอบรม
ในปีพ.ศ. 2557 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานใหญ่ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดด้านชั่วโมง
การฝึกอบรมของพนักงาน โดยมีเป้าหมายขั้นต�่ำอยู่ที่ 40 ชั่วโมงต่อคน โดยชั่วโมง
การฝึกอบรมจะได้รับการบันทึกลงไปในสมุดบันทึกที่เรียกว่า 3 Ms Record:
My Learning, My Career, My Future โดยพนักงานสารถบันทึกชั่วโมงการฝึก
อบรมจากการฝึกอบรมภายในที่จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากหลักสูตรฝึกอบรม
ที่ท�ำร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล การฝึกอบรมภายนอก การฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมภายในแผนก ในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้บรรลุจ�ำนวนชัว่ โมงการฝึกอบรม เป็นจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 49 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อคน จากเป้าหมาย 40 ชั่วโมงต่อคน
5. โครงการด้านทรัพยากรบุคคลในความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ในท�ำโครงการประสานความร่วมมือกับบริษัท
ในกลุม่ เซ็นทรัล เพือ่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ วัตถุประสงค์ในการท�ำให้บริษทั
ทั้ง 8 บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นและสร้างภาพลักษณ์
ที่เข้มแข็งในกลุ่มสาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
โอกาสในการเติบโตในอาชีพส�ำหรับบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพภายในองค์กร
นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมในความร่วมมือกับบริษทั ในกลุม่ เซ็นทรัล
อาทิเช่น หลักสูตรการบริหารจัดการเวลาและล�ำดับความส�ำคัญของงาน หลักสูตร
การมอบหมายงาน หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน หลักสูตรการน�ำเสนอ เป็นต้น
6. การประเมินคุณภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม
ระบบการประเมินคุณภาพนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบาย
เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลและงานฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแต่ละแห่งต้องได้รบั การประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ผลการประเมินคุณภาพในปีพ.ศ. 2557 คือคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 88.81
ซึงเป็นคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าปีพ.ศ. 2556 ซึ่งได้คะแนน ร้อยละ 82.45

7. โครงการการจัดฝึกอบรมในระดับภูมิภาค
โครงการนี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยผู ้ ฝ ึ ก อบรมในโรงแรมและรี ส อร์ ท ในเครื อ
เซ็นทารา ในแต่ละปี ฝ่ายฝึกอบรม ส�ำนักงานใหญ่ เดินทางไปจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้กบั โรงแรมและ รีสอร์ทต่างๆ ในทุกภูมภิ าค เพือ่ ฝึกอบรมกลุม่ เป้าหมายที่
อยูใ่ นระดับหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ และหัวหน้าแผนก ในปีพ.ศ. 2557 ทีผ่ า่ นมา ได้เน้น
ไปในหลักสูตรทางด้านการพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็น
หัวหน้างาน หลักสูตรพัฒนาการเป็นผู้ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะการน�ำเสนอ
8. โครงการการสืบทอดต�ำแหน่ง
วัตถุประสงค์ของโครงการนีค้ อื การคัดเลือกพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะสามารถเติบโต
ในสายอาชีพ โดยก�ำหนดให้พนักงานทีเ่ ข้าโครงการเข้ารับการฝึกอบรม ในระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี ใน 4 มิติ ได้แก่ ทักษะทั่วไป ทักษะเฉพาะงาน ทักษะการเป็นผู้น�ำ และ
ทักษะการบริหารโครงการ ผู้เข้าโครงการจะได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
โดยตรง หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีจ�ำนวน
พนักงานทีเ่ ข้าโครงการนีค้ ดิ เป็นร้อยละ 8.2 จากเป้าหมายร้อยละ 6 หรือเป็นจ�ำนวน
สุทธิทั้งสิ้น 454 คน จากพนักงานที่มีคุณสมบัติ
9. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถาบันทางการศึกษา ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 55 แห่ง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายฐานแรงงานที่มีศักยภาพ ที่เราสามารถคัดเลือกได้
จากกลุ่มบัณฑิตในเครือข่ายนี้ ในปีพ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทาราได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
สถาบันธุรกิจลีด ซึ่งเป็นตัวแทนอย่างของมหาวิทยาลัยคอร์เนล ที่ต้ังอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด

ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่าเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป “CRG” ยังคงรักษา
ต�ำแหน่งการเป็นหนึง่ ในผูน้ �ำธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย(Chained Restaurants Business)
ของประเทศไทยได้อย่างมั่นคง โดยมีแบรนด์ต่างๆที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและมีเครือข่าย
สาขาในต่างประเทศและในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็น เค เอฟ ซี, มิสเตอร์โดนัท, อานตี้
แอนส์, โอโตยะ, โยชิโนยะ, โคลด์ สโตน ครีมเมอรี่, เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง (ทีวีแชมเปี้ยน
เชฟราเมน), เทนยะ(ข้าวหน้าเทมปุระอันดับ 1ในญีป่ นุ่ ), คัตสึยะ (ข้าวหน้าทงคัตสึชอื่ ดังจาก
โตเกียว) และแบรนด์ร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมอย่าง เดอะ เทอเรส เป็นต้น
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป “CRG” มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆปีถึงแม้ว่าในช่วงหลายปี
ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยได้เผชิญวิกฤตการณ์ตา่ งๆทัง้ ภายในและภายนอกประเทศไม่วา่ จะเป็น
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สภาวะไม่ปกติทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ในปีนี้เองที่สภาวการณ์ต่างๆ
จะไม่ปกติเราก็ยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากการที่เรามีพื้นฐาน
ที่แข็งแกร่งในเชิงการบริหารที่รัดกุมและการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี ตลอดจนมีการเตรียม
พร้อมในการปรับตัวต่อวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความส�ำเร็จ
ในปี 2557 เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 781 แห่ง 12 แบรนด์
ซึ่งรวมถึงแบรนด์ใหม่ ได้แก่ คัตสึยะที่เปิดบริการในปีนี้ด้วย
ในปี 2558 เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุป๊ “CRG” คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจและสภาวการณ์ตา่ งๆ
จะมีแนวโน้มดีขนึ้ ซึง่ ถือเป็นโอกาสทีเ่ อือ้ ต่อธุรกิจอาหารทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ดังนั้น เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป “CRG” ได้วางแผนกลยุทธ์ต่างๆทั้งด้าน การวางแผนการ
ขยายสาขาให้ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าเพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันก็มกี ารปรับปรุงร้านทีม่ อี ยูใ่ ห้
ทันสมัยและสวยงามเพือ่ สร้างประสบการณ์ทดี่ กี บั ลูกค้าของตลอดจน การบริหารภายในทัง้
ด้านต้นทุนการผลิตและการบริการ, ด้านบุคคลากร, ด้านเทคโนโลยีและ ด้านการส่งเสริม
การตลาด เพื่อเตรียมพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง

(ธีระเดช จิราธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด
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ลำ�ดับ

ความเป็นธุรกิจอาหาร

2521	เป็นผูร้ เิ ริม่ น�ำมิสเตอร์โดนัทมาสูผ่ บู้ ริโภคชาว
ไทย ถือเป็นจุดก�ำเนิดของธุรกิจอาหารแฟรน
ไชส์ในประเทศไทย
2527	น�ำไก่ทอด KFC ซึ่งเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
เป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลกสู ่ ต ลาด
อาหารในประเทศไทย
2541	เข้าสู่เซ็กเมนต์ของตลาด ไลท์แสน็คโดยแนะ
น�ำผลิตภัณท์เพรทเซล AUNTIE ANNE’S ซึ่ง
เป็นขนมทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายใน
สหรัฐอเมริกา
2550	น�ำแบรนด์ Pepper Lunch สเต็กสไตล์ญี่ปุ่น
ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาท�ำตลาด
2552	ได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ Beard
Papa’s ขนมครีมพัฟที่ดีที่สุดในโลก
2553	ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการ Chabuton
สุ ด ยอดราเมงที่ ช นะเลิ ศ ที วี แ ชมป์ เ ปี ้ ย น
ปี 2002 ได้รับลิขสิทธ์เป็นผู้ประกอบการ
ไอศกรีม โคล สโตน ครีมเมอรี่ จากอเมริกา
เปิดบริการ RYU Shabu Shabu สไตล์ญี่ปุ่น
เปิ ด บริ ก ารและรั บ บริ ห ารร้ า นอาหารไทย
The Terrace
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2554	ได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธ์ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ แบรนด์
โยชิโนยะ (YOSHINOYA) สุดยอดต้นต�ำรับ
ข้าวหน้าญี่ปุ่น
	ได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธ์ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ แบรนด์
โอโตยะ (OOTOYA) ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มี
ความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ (Authentic Japanese
Home Cooking Restaurant)
2556	ได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธ์ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ แบรนด์
เทนยะ (TENYA) ร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท
เทมปุระและข้าวหน้าเทมปุระ (Tempura
and Tendon)
	ได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธ์ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ แบรนด์
คัตสึยะ (KATSUYA) ร้านอาหารญีป่ นุ่ ประเภท
หมูทอดทงคัตสึ และข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึ
(Tonkatsu and Katsudon)
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ภาพรวมของ
ธุรกิจอาหาร

ภาวะของธุรกิจ
และการแข่งขัน

ธุรกิจอาหารเครือข่าย (Chain foodservice) แบ่งเป็น 2 ประเภทของการบริการใหญ่ๆ
คือประเภทร้านอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurants - QSRs) และ ประเภทนัง่
ทานบริการที่โต๊ะ (Casual Dining Restaurants - CDRs) แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของการ
บริการแบบใหม่ คือประเภทการบริการนั่งโต๊ะแต่ช�ำระเงินบริเวณทางออก(Fast Casual
Dining Restaurants- FCDRs) ได้เริ่มเข้ามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีการใช้ชีวิตที่ต้องการความรวดเร็ว

ตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการ (Consumer foodservice)ในประเทศไทยซึ่ง
ประกอบด้วย ธุรกิจร้านอาหารประเภทร้านอาหารเดี่ยว (Independent foodservice)
และร้านอาหารเครือข่าย (Chain foodservice) ในปี 2557 ประเมินว่าน่าจะมีมูลค่า
รวมอยู่ที่ประมาณ 7 แสนสองหมื่นล้านบาท โดยมีอัตราเติบโต 3.3%จากปีที่ผ่านมา แบ่ง
เป็นสัดส่วน ธุรกิจร้านอาหารเดี่ยวมูลค่าราว 5 แสนล้าน หรือราวร้อยละ70 มีอัตราการ
เติบโตราว 1.5% จากปีที่ผ่านมา ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายมีมูลค่าราว 2 แสน
ล้าน หรือราวร้อยละ 30 มีอัตราการเติบโตราว 8% จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของ
ธุรกิจอาหารเครือข่ายมีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้
บริโภคที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ใส่ใจคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนสุขภาพมากขึ้น
ท�ำให้ธุรกิจอาหารเครือข่ายได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้
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ในปัจจุบันธุรกิจอาหารเครือข่ายเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุ
ที่ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความจ�ำเป็นต้องออกไปท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น สภาพสังคมที่รีบ
เร่งแข่งกับเวลา อีกทั้งปัญหาการจราจร ท�ำให้เวลา และความสะดวกในการประกอบ
อาหารเพื่อรับประทานเองลดน้อยลง ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารนอกบ้าน จึงมีจ�ำนวน
เพิ่มสูงมากขึ้น ประกอบกับร้านอาหารประเภทนี้มีความสะดวก สะอาด มีมาตรฐาน มี
ความหลากหลายของประเภทอาหาร และมีราคาให้เลือกหลากหลาย จึงสามารถตอบ
สนองความต้องการ และรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี
ซึ่งส่งผลให้การใช้บริการอุตสาหกรรมอาหารเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่
เฉพาะแค่ ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นที่นิยมเข้ามาใช้บริการ แต่ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่ม
ครอบครัว เด็ก และคนท�ำงาน
จากการที่ธุรกิจนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้เอง ท�ำให้ภาวะการแข่งขันสูงมากขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากการเข้าลงทุนอย่างมากมายในธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายของ
บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเองและผู้ประกอบการธุรกิจในด้านอื่นๆ อาทิเช่น
อสังหาริมทรัพย์ ลอจิสติกส์ บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นต้น
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รายงานผลประกอบการ
ในปี 2557

ปี 2557 นับเป็นปีที่ธุรกิจอาหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (ซีอาร์จี) เผชิญ
กับความท้าทายท่ามกลางผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ความตึงเครียดทางการ
เมืองภายในประเทศซึ่งยาวนานตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงกลางปี 2557 ตลอดจนปัญหาทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งก่อให้เกิดสภาวะหนี้ครัวเรือนสูง ส่งผลให้ก�ำลังซื้อของผู้บริโภค
และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดต�่ำลง ท�ำให้ผู้บริโภคภายในประเทศทุกระดับรายได้หันมา
ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของราคาและความคุ้มค่าของสินค้า ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมาก
ขึ้น สภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและธุรกิจค้าปลีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะต้องเจอกับสภาวการณ์และอุปสรรคที่ค่อนข้างรุนแรง บริษัทฯ ก็
ยังสามารถสร้างการเติบโตของรายได้รวมในปี 2557 ได้เติบโตเท่ากับร้อยละ9.3 จากปี
ที่ผ่านมา โดยท�ำรายได้รวมทั้งสิ้น 9,904 ล้านบาท มีจ�ำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 781 สาขา

Cold Stone Creamery:
“Brand Ambassador“

บริหารแบรนด์รวมทั้งสิ้น 12 แบรนด์ ซึ่งบริหารงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความส�ำเร็จ โดยแบรนด์ล่าสุดที่บริษัทฯ เข้าลงทุน คือ แบรนด์คัตสึ
ยะ (KATSUYA) ร้านทงคัตสึชั้นน�ำที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น
นอกจากการมีผลประกอบการทีน่ า่ พอใจแล้ว ซีอาร์จี ยังได้รบั รางวัลจากต่างประเทศรวม
2 รางวัล โดยแบรนด์ เค เอฟ ซี ได้รับรางวัล ADMAN Award ในสาขาการใช้สื่อ โซเชียล
มีเดียยอดเยี่ยมจากการเฉลิมฉลองแคมเปญ ครบรอบ30ปี เค เอฟ ซี (ADMAN Award
on Best Use of Social media from KFC 30 years anniversary campaign) และ
แบรนด์ โคลด์สโตน ครีมเมอรี่ ได้รับ 3 รางวัล คือ Cold Stone Brand Ambassador,
รางวัล Best Seasonal product, และรางวัล Golden Spade Award (Central Pinklao)
จาก Cold Stone Creamery Global Franchisee Conference, USA

Cold Stone Creamery:
“Best Seasonal Product“

Cold Stone Creamery:
“Golden Spade”

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจในเครือ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุป
๊
ปัจจุบัน เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 12 แบรนด์

มิสเตอร์ โดนัท

เค เอฟ ซี

ในปี 2557 ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และก�ำลังซื้อของกลุ่มลูกค้า
ของมิสเตอร์โดนัทโดยเฉพาะในต่างจังหวัด มิสเตอร์โดนัทก็มกี ารเติบโตจากปีทผี า่ นมา โดย
มียอดขายกว่า 1,900 ล้านบาท ทั้งนี้การเติบโตท่ามกลางการถดถอยของเศรษฐกิจและ
ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคมาจากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ ฟัน-ซิโด (Fun-Z-Do) สมิด
จิน้ โด มินิ โดนัท และการออกแคมเปญใหญ่ประจ�ำปี เฮลโล คิตตี้ โด (Hello Kitty Do) ซึง่
นับเป็นแคมเปญใหม่ทปี่ ระสบความส�ำเร็จอย่างมากในการสร้างความนิยมของแบรนด์และ
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างยอดขายได้สูงสุดในรอบปี การมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ
การน�ำเสนอโปรโมชัน่ ใหม่ๆ ภายใต้การสือ่ สารทางการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพนับเป็นการ
ตอกย�้ำการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปี 2557 ที่ธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายนั้น เค เอฟ ซี ก็ยังสามารถ
สร้างการเติบโตของรายได้ถงึ ร้อยละ 13 จากปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการปรับกลยุทธ์
ในการท�ำโปรโมชัน่ และการพัฒนาเมนูใหม่ ทีต่ อบสนองความต้องการ และความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคด้วยเมนูที่เหมาะกับสภาวะและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้งการจัดชุดเมนูที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละ
กลุ่ม ในราคาเริ่มต้นที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ เค เอฟ ซี ได้ปรับกลยุทธ์ในการตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นโดยมีการเปิดร้าน เค เอฟ
ซี ไดร์ฟ ทรู (KFC Drive Thru) ในปีนี้รวมทั้งสิ้น 10 สาขา ตลอดจนการส่งเสริมการสั่ง
ซื้อ เค เอฟ ซี ผ่านระบบสั่งซื้อออนไลน์ (web ordering) มากขึ้นจากการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี

มิสเตอร์ โดนัท ผู้น�ำตลาดโดนัทในประเทศไทยที่ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้
มากกว่าร้อยละ 56 อันเป็นผลมาจากการศึกษาและเข้าใจผู้บริโภคตลอดจนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตรงใจผู้บริโภค ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง การวางแผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

ปี 2557 มิสเตอร์ โดนัท มีการขยายสาขาเพิ่มจ�ำนวน15 สาขา ท�ำให้มีสาขารวมทั้งสิ้น
324 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า70 จังหวัดทั่วประเทศ
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เค เอฟ ซี ผู้น�ำในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ของประเทศไทย มีจ�ำนวนสาขา
ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ในปี 2557 จ�ำนวน
203 สาขา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 จากจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น 534 สาขาทั่วประเทศ ส่วนร้าน
ที่เหลืออยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ยัม ไทยแลนด์

นอกจากนี้ เค เอฟ ซี ยังมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ (Brand Loyalty) และ
พันธสัญญาที่มีต่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่างๆ ผ่านหนังโฆษณาชุดต่างๆ ตลอดจนสนับสนุน
โครงการลีกฟุตบอลสนามเล็ก 7คน เซเว่น ชูท๊ อย่างต่อเนือ่ ง (7-Shoot Football League)
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อานตี้ แอนส์

ได้วางรากฐานของการเป็นผู้น�ำตลาด ซอฟท์ เพรสเซล (Soft Pretzel) ในประเทศไทย
เป็นปีที่ 16 นับตัง้ แต่เริม่ ด�ำเนินธุรกิจ อานตี้ แอนส์ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
อย่างแข็งแกร่งภายใต้แนวคิด “อร่อยอย่างมีเอกลักษณ์”
ในปี 2557 อานตี้ แอนส์ มีการเปิดสาขาเพิ่ม 8 สาขา โดยมีจ�ำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 125
สาขา โดยมีการขยายออกไปในหัวเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดมากขึ้น ในปีนี้เองทางอาน
ตี้ แอนส์มีการการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายและรสชาติที่อร่อยอาทิ
เพรทเซลคัพ ชีสซี่ทรีโอ เพรทเซล ซุปเปอร์ดูโอ เพรทเซล ภายใต้แนวคิด “เข้าใจความ
รู้สึกทุกโอกาส” (Feeling You) นอกจากนี้อานตี้ แอนส์ มีการการขยายช่องทางการขาย
ผ่านช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อาทิเช่น โรงพยาบาล พร้อมทั้ง การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรเพื่อ
ขยายฐานลูกค้า การจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมกับกลุม่ สมาชิกเพือ่ สร้างความผูกพันกับแบรนด์

โอโตยะ

ในปี 2557 โอโตยะมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการเติบโต ร้อยละ 14 จาก
ปีที่ผ่านมา โดยมีการขยายสาขาเพิ่มทั้งสิ้น 7 สาขา ท�ำให้โอโตยะมีสาขารวมทั้งสิ้น 47
สาขา และในปีนี้โอโตยะยังคงมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความหลาก
หลายของเมนูให้กับผู้บริโภค โดยยังคงตอกย�้ำถึงความเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีความเป็น
ญี่ปุ่นแท้ (Authentic Japanese Home Cooking) ที่มีความความพิถีพิถันและใส่ใจใน
การคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดบิ การปรุงอาหาร ตลอดจนการบริการ นอกจากนีโ้ อโตยะ
ยังคงต้องสือ่ สาร ความเป็นโอโตยะทีม่ คี วามเป็นญีป่ นุ่ แท้ ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทั้งช่องทาง ทีวี รถไฟฟ้า และโซเชียลมีเดีย และในปีนี้ได้เพิ่มการส่งเสริมช่องทางการขาย
ผ่าน ช่องทางบริการส่งถึงบ้าน (Home Delivery)โดยสื่อสารผ่านช่องทางวิทยุ ซึ่งท�ำให้
ลูกค้าสามารถทราบและใช้ บริการส่งถึงบ้าน มากขึ้น
ส่วนแบรนด์อื่นๆ ของ ซีอาร์จี มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยมีการเพิ่มจ�ำนวนสาขา
ควบคู่ไปกับการท�ำกิจกรรมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อดิจิตัลและโซเชียล มีเดียในหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกัน
แบรนด์ต่างๆก็มีการพัฒนาสินค้าและเมนูใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชาบูตง
ราเมน แบรนด์โยชิโนยะ แบรนด์เดอะ เทอเรส แบรนด์โคลด์ สโตน ครีมเมอรี่ แบรนด์เปป
เปอร์ ลันช์ และแบรนด์ เทนยะ โดยมีการเปิดร้านในปี 2557รวมกันกว่า 12 สาขา
และในปี 2557 ซีอาร์จี ได้น�ำ แบรนด์ “คัตสึยะ” (KATSUYA) ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
ประเภทข้าวหน้าหมูทอด(ทงคัตสึ) ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ลิขสิทธ์การ
บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีการเปิดร้านไปแล้ว 3 สาขา ซึ่งในปี
ต่อๆไป แบรนด์ต่างๆเหล่านี้จะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นและการสร้างแบรนด์ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2557 “พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจค้าปลีก และขายส่ง” ดูเหมือนจะไม่คอ่ ย
ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก และไม่สามารถชะลอการขยายธุรกิจของศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่เหมือนหลายปีที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้าม พรบ.ค้าปลีกฯ ได้มีส่วนผลักดันให้
ศูนย์การค้าขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่เน้นการออกแบบสวยงาม เข้ากับวิถีชีวิตสมัย
ใหม่ของผู้บริโภคชาวไทย เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ามาของผู้ประกอบการธุรกิจ
ค้าปลีกรายใหม่ ที่หวังส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกรายเดิม ที่
หันมาพัฒนาศูนย์การค้าขนาดเล็ก เพื่อความอยู่รอด ดังนั้น ในปี 2557 พรบ. ค้าปลีกฯ
ไม่เพียงแต่ช่วยผลักดันให้ศูนย์การค้าในรูปแบบคอมมูนิตี้ มอลล์ มีการขยายตัวอย่างต่อ
เนื่องเท่านั้น แต่ ยังได้มีส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารจานด่วน และร้านกาแฟ ใน
รูปแบบไดร์ฟ ทรู ในประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พ.ศ. 2557 ด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครรอบนอก อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจ
บ้านและที่อยู่อาศัยในย่านชานเมือง

แม้ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 ธุรกิจค้าปลีกจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมือง ตลอดจนผลกระทบจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งผู้
ประกอบการค้าปลีกส่วนใหญ่ตอ้ งปรับตัวให้ทนั กับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปนัน้
แต่หลังจากภาครัฐได้ออกนโยบายหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นและการใช้จ่าย
ของผูบ้ ริโภคชาวไทย รวมถึงการทีภ่ าคเอกชนได้จดั แคมเปญทางการตลาด และโปรโมชัน่
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และธุรกิจค้า
ปลีกของไทย ในช่วงไตรมาสหลังของปี พ.ศ. 2557 ดีขึ้น อันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคชาวไทยค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ในปี 2557 เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป “CRG” ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
เปิดร้านอาหารใหม่ เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 81 สาขา ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ส่ง
ผลให้ บริษัทฯ มีจ�ำนวนสาขาครอบคลุมทั่วประเทศทั้งสิ้น จ�ำนวน 781 สาขา (ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ใน
ประเทศเช่นเดียวกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมรับมือกับตลาดค้าปลีกที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าไปสู่
การเป็นสมาชิก “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ของไทยในปี 2558 รวมถึงเตรียมรับมือ
กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ได้เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาด ของธุรกิจค้าปลีก ไปบางส่วนแล้ว
แม้ว่าธุรกิจร้านอาหารจะเป็นธุรกิจค้าปลีกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซมาก
นักเหมือนธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการให้บริการที่เหนือกว่า/แตกต่าง
กว่าสิ่งที่หน้าร้านออนไลน์ไม่มี นั่นคือ “การขายประสบการณ์ที่แตกต่าง แทนการมุ่งขาย
สินค้า” และ “ เป็น “ธุรกิจทีผ่ บู้ ริโภคให้ความส�ำคัญกับรูป รส และกลิน่ เป็นส�ำคัญ ก็ตาม

รายงานประจำ�ปี 2014

ในปี พ.ศ. 2557 และปีต่อๆ ไป บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจการค้าแบบตลาด “คู่
ขนาน” คือการขยายสาขาทั้งหน้าร้านและผ่านทางอีคอมเมิร์ซ โดยในส่วนของการขยาย
สาขาหน้าร้าน บริษทั ฯ มุง่ เน้นการขยายธุรกิจร้านอาหารในเครือไปกับผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ค้าปลีกดั้งเดิมและธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพิจารณา
จากการกระจายตัวของชุมชน หรือ พิจารณาจากหลักภูมิศาสตร์ เป็นหลัก มุ่งเน้นการให้
บริการธุรกิจร้านอาหารได้คลอบคลุม ในทุกพืน้ ทีใ่ ห้มากทีส่ ดุ รวมถึงได้มกี ารปรับรูปแบบ
การตกแต่งร้าน ให้มคี วามทันสมัย ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างชาติ เพื่อเตรียมรับมือกับการบุกตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนในปี 2558 ที่
ก�ำลังจะมาถึง และยังได้ขยายธุรกิจ ในเชิงรุก มุ่งเน้นการขยายสาขาเพื่อขยายตลาด ไปสู่
กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีย่ งั ไม่มโี อกาสได้ใช้บริการต่างๆ ของร้านอาหารในเครือบริษทั ฯ ในทุกพืน้ ที่
อาทิเช่น โรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรม อาคารส�ำนักงานขนาดใหญ่ เป็นต้น
บริษัทฯ ได้ขยายสาขาด้วยความระมัดระวังในการเลือกสถานที่เปิดร้านให้มีความเหมาะ
สมกับแต่ละประเภทธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯ จะประสบ
ความส�ำเร็จและมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ตลอดจนธุรกิจร้านอาหารใหม่ของบริษทั ฯ ต้อง
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม การคัดเลือกสถานที่ตั้งร้านให้มีความโดดเด่น
กว่าร้านค้าคู่แข่ง และการขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการเพิ่มยอดขายของบริษัท
เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ และได้บรรจุไว้ในแผนการขยายสาขา
ของบริษทั ฯ ในทุกปีตลาดค้าปลีกในปี 2556 และในปีถดั ๆ ไป จะเกิดการเปลีย่ นแปลงใน
ส่วนของผูป้ ระกอบการค้าปลีก ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภคและนักลงทุน ร้านค้าทีข่ าย
สินค้าหรือให้บริการเฉพาะอย่างจะได้รบั ความนิยมมากขึน้ ตลาดค้าปลีกจะมุง่ เน้นการให้
บริการผู้บริโภคเป็นพิเศษในแต่ละกลุ่ม การรวมตัวของ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อรูปแบบธุรกิจค้าปลีกของไทย โดยเฉพาะเมื่อผู้
ประกอบการค้าปลีกข้ามขาติ ได้เข้าสู่ตลาด

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการเข้ามาของผู้ประกอบการค้า
ปลีกข้ามชาติ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ได้วางแผนการขยายสาขาร้านอาหารในเครือ
ของบริษัทฯ ในเชิงรุก มุ่งเน้นการขยายสาขาเพื่อขยายตลาด ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่มี
โอกาสได้ใช้บริการต่างๆ ของร้านอาหารในเครือบริษัทฯ ในทุกพื้นที่ บริษัทฯ มีแผนใน
การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความระมัดระวังในการเลือกสถานที่เปิดร้านให้มี
ความเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯ
จะประสบความส�ำเร็จและมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ตลอดจนธุรกิจร้านอาหารใหม่ขอ
งบริษัทฯ ต้องได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม การคัดเลือกสถานที่ตั้งร้าน
ให้มีความโดดเด่นกว่าร้านค้าคู่แข่ง และการขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการเพิ่ม
ยอดขายของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ และได้บรรจุไว้
ในแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ ในทุกปี
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด

ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายที่เน้นให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
ในประเทศ โดยได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของกลุ่มเซ็นทรัล ในการ
ด�ำเนินการโครงการ”ครัวอนามัย”โครงการครัวอนามัยถือเป็นส่วนส�ำคัญของโครงการ
หลัก“โครงการเซ็นทรัลพัฒนาการศึกษา”โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้เยาวชนใน
โรงเรียนที่ขาดแคลนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยที่ทางบริษัทฯ
ด�ำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์การท�ำครัวและปรุงอาหารให้โรงเรียนทีข่ าดแคลน ส่งเสริมให้
โรงเรียนตระหนักถึงสุขอนามัยทีด่ แี ก่เด็กนักเรียน และส่งเสริมให้นกั เรียน ครู อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ มีความรูด้ า้ น Food Safety ในการท�ำครัวและ ปรุงอาหารทีถ่ กู หลักสุขอนามัย
มีโภชนาการที่ดี โดยในปี 2557 นี้ทางบริษัทฯได้ด�ำเนินการต่อเนื่อง ใน 4 โรงเรียน คือ
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1. โรงเรียนบ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร วันที่ เดือน มิ.ย.2557
2. โรงเรียนมหิดล อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เดือน มิ.ย.2557
3. โรงเรียนบ้านสะป�ำ (มงคลวิทยา) อ.เมือง จ.ภูเก็ต เดือน พ.ย. 2557 และ
4. ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ต.โคกมะม่วง อ.ปะค�ำ
จ.บุรีรัมย์ เดือน ธ.ค.
ในส่วนของแบรนด์ต่างๆของ ซีอาร์จี อาทิเช่น แบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท ได้จัดโครงการ
“สนามเด็กเล่นของหนู” ต่อเนือ่ งเป็นปีท2ี่ โดยร่วมมือกับโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
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จังหวัดต่างๆ ด�ำเนินกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น จัดหาเครือ่ งเล่นทีพ่ ฒ
ั นาทักษะการเรียน
รู้ให้กับน้องๆในระดับปฐมวัยที่อยู่ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนงบประมาณในจังหวัดต่างๆ ซึ่งในปีนี้เรา
ท�ำการส่งมอบสนามเด็กเล่นให้กับ รร. ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ�้ำหิน จ.ราชบุรี ส่วน
แบรนด์ อานตี้ แอนส์ ในปีนี้ได้จัดโครงการ “ให้ 1 ได้ 100” อร่อยกับเพรทเซล 1 ชิ้น ได้
ร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์
ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมครบรอบ 15 ปี อานตี้ แอนส์ ซึง่ ได้รว่ มแบรนด์

ในเครือ อาทิ มิสเตอร์ โดนัท, เค เอฟ ซี, เปปเปอร์ ลันช์, เดอะ เทอเรส ร่วมคืนความสุขให้กบั
มูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆ จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 บ้าน ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน
แบรนด์อื่นๆก็มีการจัดอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆ ในระหว่างปี
นอกจากนี้ ใ นส่ ว นของบริ ษั ท ฯก็ มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ให้ กั บ
สภากาชาดไทย โดยมีการร่วมบริจาคทุกเดือน นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรมสนับสนุนทางสังคม
ต่างๆ ผ่านทางแบรนด์ในกลุ่มและในนามของบริษัท ซีอาร์จี เอง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมช่วย
เหลือสังคมดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจต่างๆ
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รายงาน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่ อวั นที่ 29 ตุ ลาคม 2557 นายครรชิต บุนะจินดา
กรรมการตรวจสอบท่านหนึง่ ได้ลาออกจากต�ำแหน่ง ท�ำให้
ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบคงเหลือ 3 ท่าน ได้แก่
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์ กับนายวิเชียร
เตชะไพบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน
ในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบรวม 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง เว้นแต่นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ได้ลาประ
ชุมเนือ่ งจากติดภารกิจส�ำคัญ จ�ำนวน 2 ครัง้ ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีผู้บริหาร สมุห์บัญชีและผู้ท�ำ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณา
ข้อมูลและเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ ผลการประชุม
ได้สรุปเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งมี
สาระสรุปได้ดังนี้
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งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจำ�ปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทุก
ไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2557 ร่วมกับผูส้ อบบัญชี
และผู้บริหารผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน โดยได้พิจารณาความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล ประมาณการที่ส�ำคัญและ
รายการปรับปรุงบัญชีทมี่ ผี ลกระทบต่องบการเงิน ก่อนน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ นอกจาก
นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผูส้ อบบัญชี
เป็นการเฉพาะโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมประชุมด้วยหนึง่ ครัง้
เพือ่ สอบถามถึงความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
และประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย
ว่ากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทได้กระท�ำความผิด
ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงิน
ประจ�ำปี 2557 ได้แสดงไว้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
ได้ ทันเวลา และสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการ
เงินทุกประการ
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ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ร่ ว มสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
ทุกไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายในและข้ อ สั ง เกตของผู ้ ส อบบั ญ ชี ถ้ า มี
คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการ
สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็น
ชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี ซึ่งครอบคลุม
การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงและจุดควบคุมที่ส�ำคัญ
โดยมี ข อบเขตรวมถึ ง บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ที่ รั บ จ้ า ง
บริ ห ารด้ ว ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มการ
ด�ำเนินธุรกิจปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
อย่างสม�่ำเสมอ ช่วยให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบั ติ
งานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ร่วมกับฝ่าย
กฎหมายและส�ำนักงานเลขานุการบริษทั แล้ว เห็นว่าบริษทั
ได้มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม

รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาสอบทาน
รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
ทุกไตรมาสเห็นว่าบริษัทได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและ
ค่าบริการกับบริษัทหรือบุคคลซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัด
แย้งกันด้วยราคาทีค่ ดิ กับบุคคลภายนอกทัว่ ไปไม่กอ่ ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ

การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีประจำ�ปี 2558

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี ป ระจ�ำปี 2558 โดยให้
ส�ำนั ก งานสอบบั ญ ชี ชั้ น น�ำของไทย เสนอเงื่ อ นไขการ
ให้ บ ริ ก ารเป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ
โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี มาตรฐานการ
ตรวจสอบทีด่ ี บุคลากรทีเ่ พียงพอและพิจารณาความเหมาะ
สมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่ง
ตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2826 หรือนางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3731 หรือนางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3756 หรือนางสาววรรณาพร
จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 คน
ใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2558 โดยมีค่าสอบ
บัญชีจ�ำนวน 1,795,000.-บาท (หนึง่ ล้านเจ็ดแสนเก้าหมืน่
ห้าพันบาทถ้วน)
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบ
เทียบกิจกรรมทีส่ �ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบ
ปีกบั กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามกฎหมาย
และแผนงานเยี่ยงมืออาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็น
ผู ้ ที่ ไ ด้ ก ารรั บ รองจากสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ และบริษัทได้ถือปฏิบัติและด�ำเนินการตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

(นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2558
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จากคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อบังคับของคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนโดยมีการประชุมรวมทั้ง
สิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
• พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
เป็ น กรรมการ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระประจ�ำปี 2557 โดยบริษทั ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเป็น
กรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจ�ำปี 2557
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
• พิ จ ารณาก�ำหนดค่ า ตอบแทนประจ�ำปี 2557
ส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่ า ตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
พิจารณาอนุมัติ โดยได้มีการพิจารณาความเหมาะสม
ของหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และปัจจัย
แวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ตามที่เสนอ

• พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ต่ อ แผนการสื บ ทอด
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เพือ่ ให้มคี วามต่อเนือ่ ง
และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท
• พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบายและ
การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท
• พิ จ ารณาก�ำหนดเป้ า หมายและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�ำปี 2557
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
เป้าหมายและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตัวเอง
• พิจารณาทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นว่ากฎบัตรฉบับปัจจุบันยังคง
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์และแนวปฏิบตั ิ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ
เป็นอิสระเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนได้รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

(ดร. ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกำ�กับดูฟแลองค์กร

คณะผู้บริหารของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างสูงกับการ
บริหารความเสีย่ งโดยมุง่ เน้นการพัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยงตามแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยคณะผู้บริหารให้สามารถบ่งชี้และจัดการความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นส่วนหนึ่งใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อการก�ำกับ
ดูแลการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรในภาพ
รวม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับ
ดูแลระดับองค์กรและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยธุรกิจเป็นผู้ให้ความสนับสนุนในการด�ำเนิน
การและติดตามการน�ำนโยบายบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิ
ทั้งนี้การด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี 2557 สรุปพอ
สังเขปได้ดังนี้
การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกมิติ
ในขณะที่ยังคงให้ความสำ�คัญกับความ
เสี่ยงที่สำ�คัญๆ 4 ด้านต่อไปนี้

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริ ษั ท มุ ่ ง เน้ น การด�ำเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ ต าม
แนวทางกับพันธกิจของบริษัทฯ และมั่นใจว่าการก�ำหนด
กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทมีความสอดคล้องกับ
ความเสี่ยงต่างๆที่บริษัทสามารถยอมรับได้
• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
บริษัทมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานใน
แต่ละขั้นตอน ครอบคลุมทุกกระบวนการและทุกระดับ

ว่าด้วยการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจาก
เหตุต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
องค์กรได้
• ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk)
บริษัทมุ่งเน้นนโยบายการใช้เงินอย่างระมัดระวัง
ภายในงบประมาณทีก่ �ำหนดทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้รบั ผลตอบแทน
ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ หมาะสม และเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น
ว่าการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรั บ ได้ แ ละเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
• ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบ (Compliance Risk)
บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับต่างๆทั้งระดับภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างเข้มงวด
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
ผู้บริหารแต่ละระดับปฏิบัติการของทุกส่วนงาน ทบทวน
อบรมความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับและสร้าง
วัฒนธรรมและความตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลของกิจกรรมหรือ
เครื่องมือที่ก�ำหนดใช้บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และสม�่ำเสมอผ่านการรายงานข้อมูลจากคณะท�ำงานทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง

(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)

รักษาการประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบ
ต่องบการเงินรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั ิ
สม�ำ่ เสมอ และได้ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มี
ความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึง่ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ
เชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ
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(นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะบริษัทของบริษัท
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท�ำและการน�ำเสนองบการเงิ น เหล่ า นี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส�ำคั ญ ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต
หรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ง
ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ
เห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการ
เงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะ
บริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ณฐพร พันธุ์อุดม)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินรวม
ตามที่ปรับใหม่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2556
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น- สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8
9

645,650,173

741,517,856

356,281,149

27,866,505

32,124,666

-

-

3,960,256

-

-

20,053,882
-

1,031,426,598

936,363,869

857,129,608

305,226,414

542,218,730

314,507,017

24,464,440

41,492,204

150,094,840

-

-

-

35

-

-

-

321,500,000

470,700,000

464,850,000

10

634,966,623

614,956,787

473,384,494

24,409,942

23,768,590

23,264,904

11

136,810,475

129,124,063

173,592,285

41,239,538

27,534,302

13,231,992

2,473,318,309

2,463,454,779

2,014,442,632

720,242,399

1,096,346,288

835,907,795

12

-

-

-

4,907,582,405

4,737,582,405

4,622,962,561

12

724,811,852

802,751,203

842,131,542

787,412,874

796,933,251

805,204,788

12

-

95,528,677

80,757,097

-

60,000,000

60,000,000

843,663

590,271

552,407

-

-

-

-

41,000,000

157,000,000

3,192,200,000

3,111,950,000

3,740,700,000

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

35
13

457,678,588

473,164,072

491,387,587

289,742,897

302,662,714

315,582,530

14

22,760,153,036

22,945,234,149

22,277,733,229

5,516,396,769

5,685,112,475

5,860,037,630

15

314,602,238

314,602,238

314,602,238

-

-

-

16

877,933,576

920,561,031

760,691,820

95,410,682

90,048,451

84,991,440

17

419,813,463

459,078,256

473,443,750

25,602,190

28,625,787

36,666,088

18

148,723,855

188,073,841

275,139,241

-

-

79,223,018

19

530,994,634

520,318,745

517,293,823

21,146,991

18,005,119

18,550,285

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

26,235,554,905

26,760,902,483

26,190,732,734

14,835,494,808

14,830,920,202

15,623,918,340

รวมสินทรัพย์

28,708,873,214

29,224,357,262

28,205,175,366

15,555,737,207

15,927,266,490

16,459,826,135

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 68 ถึง 145 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินรวม
ตามที่ปรับใหม่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2556
บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดเรียกคืนภายในหนึ่งปี
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
ที่ถึงกำ�หนดภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาขายฝากที่ถึง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สำ�รองการค้ำ�ประกันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20

1,312,784,323

2,168,831,477

2,599,441,615

1,302,831,309

1,853,984,199

2,407,315,474

21

2,485,282,091

2,304,948,347

1,972,264,591

293,995,826

330,240,561

330,730,576

20

935,518,700

1,250,505,280

958,000,000

288,000,000

788,000,000

588,000,000

20

20,165,339

26,881,039

24,830,165

13,160,218

12,327,988

11,549,557

20

-

-

1,399,862,968

-

-

1,399,862,968

20

-

-

62,000,000

-

-

-

183,492,768

182,357,465

174,813,987

95,806,535

94,896,842

96,654,027

-

-

116,726,443

-

-

-

20

32,963,000

32,813,600

30,631,600

20, 35

61,068,902

60,260,523

61,065,935

22

716,300,000

-

-

841,400,000

749,000,000
28,189,791

-

-

56,188,542

-

-

77,377,106

68,762,432

104,808,703

-

-

-

235,845,859

322,942,426

314,326,134

61,606,885

60,550,159

49,239,234

5,344,498,088

6,418,302,589

7,758,234,240

2,771,700,773

3,981,399,749

5,777,268,070

20

3,588,612,850

5,144,487,160

5,112,519,330

354,000,000

1,142,000,000

1,430,000,000

20

4,297,317,315

2,798,111,109

1,799,117,717

4,297,317,315

2,798,111,109

1,799,117,717

20

7,761,904

25,934,689

47,607,678

4,973,847

18,134,065

30,462,053

-

-

31,000,000

-

-

1,244,957,079

23

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

2,444,863,041

2,532,520,720

2,650,052,622

1,144,290,411

1,194,623,745

18

780,822,753

657,301,489

521,279,509

136,193,827

57,329,928

-

24

136,790,634

129,754,168

117,254,837

49,238,797

48,791,785

45,204,280

87,289,720

80,724,042

72,393,373

-

-

-

304,764,022

219,420,216

124,010,954

11,003,598

11,232,256

11,174,124

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

11,648,222,239

11,588,253,593

10,475,236,020

5,997,017,795

5,270,222,888

4,560,915,253

รวมหนี้สิน

16,992,720,327

18,006,556,182

18,233,470,260

8,768,718,568

9,251,622,637

10,338,183,323

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินรวม
ตามที่ปรับใหม่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2556
บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จำ�นวน 1,350,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

970,000,000

970,000,000

970,000,000

970,000,000

970,000,000

970,000,000

158,080,000

158,080,000

158,080,000

158,080,000

158,080,000

158,080,000

5,467,921,167

4,819,429,578

3,878,009,168

3,382,021,093

3,259,449,353

2,694,241,798

2,968,878,145

3,117,254,630

2,654,475,291

926,917,546

938,114,500

949,321,014

10,914,879,312

10,414,764,208

9,010,564,459

6,787,018,639

6,675,643,853

6,121,642,812

801,273,575

803,036,872

961,140,647

-

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

11,716,152,887

11,217,801,080

9,971,705,106

6,787,018,639

6,675,643,853

6,121,642,812

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

28,708,873,214

29,224,357,262

28,205,175,366

15,555,737,207

15,927,266,490

16,459,826,135

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ จำ�นวน 1,350,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว- ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

25

26
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 68 ถึง 145 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

8,091,469,372

8,037,382,005

2,080,961,829

9,900,799,697

9,058,588,107

-

-

-

-

312,787,160

636,118,827

494,001,891

461,380,903

653,306,089

727,650,134

18,486,270,960

17,557,351,015

3,047,055,078

3,618,273,461

5,235,045,601

5,243,274,816

1,363,856,653

1,521,594,292

5,537,013,505

4,978,262,097

-

-

839,609,039

734,204,006

224,982,075

205,296,748

4,712,387,917

4,290,284,346

438,411,635

453,189,660

455,314,247

506,575,636

274,365,551

328,630,341

16,779,370,309

15,752,600,901

2,301,615,914

2,508,711,041

1,706,900,651

1,804,750,114

745,439,164

1,109,562,420

รายได้

รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น

28

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย- กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนขาย- อาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

2,254,504,500

30
35.6

29

รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
บริษัทร่วม
รวม
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

31

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

118,645

14,771,574

-

-

(43,279,989)

6,761,862

-

-

(43,161,344)

21,533,436

-

-

1,663,739,307

1,826,283,550

745,439,164

1,109,562,420

(366,365,527)

(425,951,237)

(82,867,424)

(143,524,831)

1,297,373,780

1,400,332,313

662,571,740

966,037,589

1,188,491,589

1,346,420,410

662,571,740

966,037,589

108,882,191

53,911,903

-

-

1,297,373,780

1,400,332,313

662,571,740

966,037,589

0.88

1.00

0.49

0.72

การแบ่งปันกำ�ไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

32

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กำ�ไรสำ�หรับปี

พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

1,297,373,780

1,400,332,313

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
662,571,740

966,037,589

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกำ�ไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

202,713

30,291

-

-

-

393,904,266

-

-

(38,118,346)

38,969,522

-

-

(37,915,633)

432,904,079

-

-

1,259,458,147

1,833,236,392

662,571,740

966,037,589

1,184,796,013

1,768,112,366

662,571,740

966,037,589

74,662,134

65,124,026

-

-

1,259,458,147

1,833,236,392

662,571,740

966,037,589

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 68 ถึง 145 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงายทางการเงิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนในบริษัทย่อย
การโอนค่าเสื่อมราคาของที่ดิน และอาคาร

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
ส่วนเกินจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
ผลกระทบจากการซื้อธุรกิจ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนในบริษัทย่อย
การโอนค่าเสื่อมราคาของที่ดิน และอาคาร

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

-

-

-

970,000,000

-

-

1,350,000,000

-

-

33

-

-

970,000,000

-

1,350,000,000

970,000,000

-

970,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

970,000,000

-

970,000,000

-

1,350,000,000

-

1,350,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

33

4

33

4

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
บาท

158,080,000

-

-

-

-

-

158,080,000

-

158,080,000

158,080,000

-

-

-

-

-

-

-

158,080,000

-

158,080,000

ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย
บาท

5,467,921,167

-

-

1,188,491,589

-

(540,000,000)

4,819,429,578

70,389,791

4,749,039,787

4,819,429,578

-

-

-

-

1,346,420,410

-

(405,000,000)

3,878,009,168

45,889,696

603,636

-

-

202,713

-

-

400,923

-

400,923

400,923

-

-

-

-

30,291

-

-

370,632

-

370,632

กำ�ไรจากการ
ยังไม่ได้
วัดมูลค่า
จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย
บาท
บาท

3,832,119,472

กำ�ไรสะสม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2,821,239,909

(144,680,909)

-

-

-

-

2,965,920,818

-

2,965,920,818

2,965,920,818

(102,334,617)

-

-

-

392,530,142

-

-

2,675,725,293

-

2,675,725,293

143,422,000

-

-

-

-

-

143,422,000

-

143,422,000

143,422,000

-

-

-

143,422,000

-

-

-

-

-

-

3,612,600

-

-

(3,898,289)

-

-

7,510,889

-

7,510,889

7,510,889

-

-

-

-

29,131,523

-

-

(21,620,634)

-

(21,620,634)

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนปรับปรุง
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกิน
จากการ
จากการตีราคา จากการลงทุนเพิ่ม
แปลงค่า
สินทรัพย์
ในบริษัทย่อย
งบการเงิน
บาท
บาท
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

2,968,878,145

(144,680,909)

-

(3,695,576)

-

-

3,117,254,630

-

3,117,254,630

3,117,254,630

(102,334,617)

-

-

143,422,000

421,691,956

-

-

2,654,475,291

-

2,654,475,291

รวม
องค์ประกอบอืน่
ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

10,914,879,312

(144,680,909)

-

-

1,184,796,013

-

(540,000,000)

10,414,764,208

70,389,791

10,344,374,417

10,414,764,208

(102,334,617)

-

-

143,422,000

1,768,112,366

-

(405,000,000)

9,010,564,459

45,889,696

8,964,674,763

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่
บาท

801,273,575

(26,115,823)

3,118,392

74,662,134

(53,428,000)

-

803,036,872

(4,366,657)

807,403,529

803,036,872

(26,454,121)

(263,422,000)

120,000,000

-

65,124,026

(53,351,680)

-

961,140,647

(3,596,075)

964,736,722

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม
บาท

11,716,152,887

(170,796,732)

3,118,392

1,259,458,147

(53,428,000)

(540,000,000)

11,217,801,080

66,023,134

11,151,777,946

11,217,801,080

(128,788,738)

(263,422,000)

120,000,000

143,422,000

1,833,236,392

(53,351,680)

(405,000,000)

9,971,705,106

42,293,621

9,929,411,485

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บาท

รายงานประจำ�ปี 2014
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
กำ�ไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

4

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว

ผลปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
การโอนค่าเสื่อมราคาของที่ดิน และอาคาร

33

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุน
ยังไม่ได้
จากการตีราคา
จัดสรร
สินทรัพย์
บาท
บาท

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

ทุนสำ�รองตาม
กฎหมาย
บาท

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
บาท

1,350,000,000

970,000,000

158,080,000

2,648,829,564

949,321,014

6,076,230,578

-

-

-

45,412,234

-

45,412,234

1,350,000,000

970,000,000

158,080,000

2,694,241,798

949,321,014

6,121,642,812

-

-

-

4,169,966

-

4,169,966

-

-

-

(405,000,000)

-

(405,000,000)

-

-

-

966,037,589

-

966,037,589

-

-

-

-

(11,206,514)

(11,206,514)

1,350,000,000

970,000,000

158,080,000

3,259,449,353

938,114,500

6,675,643,853

1,350,000,000

970,000,000

158,080,000

3,189,065,695

938,114,500

6,605,260,195

-

-

-

70,383,658

-

70,383,658

1,350,000,000

970,000,000

158,080,000

3,259,449,353

938,114,500

6,675,643,853

-

-

-

(540,000,000)

-

(540,000,000)

-

-

-

662,571,740

-

662,571,740

-

-

-

-

(11,196,954)

(11,196,954)

1,350,000,000

970,000,000

158,080,000

3,382,021,093

926,917,546

6,787,018,639

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
4
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว

เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
การโอนค่าเสื่อมราคาของที่ดิน และอาคาร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

33
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รายงายทางการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2014

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้สำ�หรับปี
รายการปรับปรุง
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
ส่วนได้เสียการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ต้นทุนทางการเงิน
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
ขาดทุนจากการปิดสาขา
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่ารื้อถอน
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลง
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กำ�ไรจากการซื้อธุรกิจ
กำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและจำ�หน่ายบริษัทย่อย)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
จ่ายสำ�รองการค้ำ�ประกัน
จ่ายค่ารื้อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

12
29

1,663,739,307

1,826,283,550

745,439,164

1,109,562,420

(17,787,509)

19,981,313

418,750

(172,525)

34,504,056

-

-

-

934,989

(122,524)

-

-

1,734,988,597

1,577,965,014

326,619,713

240,427,988

89,924,517

33,506,298

12,538,126

8,384,829

-

-

(312,787,160)

(636,118,827)

43,161,344

(21,533,436)

-

-

455,314,247

506,575,636

274,365,551

328,630,341

(248,001,759)

(232,247,847)

(144,911,180)

(141,202,885)

41,479,500

13,535,569

-

-

-

(7,083,899)

-

-

15,237,855

15,788,574

5,323,896

5,437,105

11,221,871

11,629,083

-

-

25,501,847

(5,882,960)

-

-

(2,730,536)

(1,228,172)

-

-

(86,475,937)

-

-

-

(16,597,576)

-

-

-

3,744,414,813

3,737,166,199

907,006,860

914,948,446

(153,042,091)

(100,085,150)

234,625,566

(228,598,447)

(19,633,791)

(141,449,769)

(641,352)

(503,686)

8,813,817

44,468,222

(2,782,908)

(14,302,310)

(18,871,938)

(7,420,644)

(2,604,018)

90,451,547

233,253,456

472,262,194

(52,663,629)

(28,230,110)

(87,607,604)

8,616,292

1,056,726

11,310,925

161,479,383

122,259,423

95,487,539

89,112,366
(28,189,791)

-

(56,188,542)

-

(4,656,193)

(3,298,413)

-

-

(8,756,329)

(3,289,243)

(4,876,884)

(1,849,600)

85,343,806

92,445,484

(228,658)

58,131

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้

3,940,737,329

4,165,486,053

1,174,379,242

804,207,471

(199,679,643)

(232,378,683)

(12,126,296)

-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

3,741,057,686

3,933,107,370

1,162,252,946

804,207,471

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับชำ�ระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
เงินสดให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทุนรวม

หมายเหตุ

35

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

(105,196,082)

(120,000,000)

-

-

-

-

(110,000,000)

(143,749,844)

-

-

(1,978,850,000)

(1,301,100,000)

-

116,000,000

2,047,800,000

1,924,000,000

-

182,450,538

-

-

(4,464,440)

(70,000,000)

-

-

-

3,960,256

-

-

(1,371,344,015)

(2,003,183,712)

(172,441,937)

(138,780,586)

-

-

-

(411,850)

11,892,240

3,298,074

50,000

1,537,853
(2,451,119)

-

-

-

9,520,377

8,271,537

9,520,377

37,401,537

-

-

287,648,175

598,248,169

25,138,985

37,870,658

25,138,985

37,870,658

(1,434,452,935)

(1,841,332,649)

108,865,600

1,012,564,818

(850,000,000)

(390,000,000)

(550,000,000)

(550,000,000)

(406,810,461)

(607,345,122)

(257,191,657)

(316,970,673)

(540,000,000)

(405,000,000)

(540,000,000)

(405,000,000)

-

-

2,933,280,000

2,208,500,000
(2,116,100,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
ชำ�ระคืนเงินหุ้นกู้
ชำ�ระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการอื่น
จ่ายคืนส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ชำ�ระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาขายฝาก
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

35
35

20

-

(17,444,809)

(3,058,380,000)

1,500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

-

(1,400,000,000)

-

(1,400,000,000)

(27,359,798)

(19,622,115)

(13,932,160)

(11,549,557)

154,279,050

1,082,848,800

-

500,000,000

(2,132,106,071)

(758,375,690)

(1,288,000,000)

(588,000,000)

(41,000,000)

-

-

-

-

(93,000,000)

-

-

(53,428,000)

(53,351,680)

-

-

-

(4,637,260)

-

-

-

-

-

(122,250,000)

(2,396,425,280)

(1,665,927,876)

(1,274,223,817)

(1,801,370,230)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ

(89,820,529)

425,846,845

(3,105,271)

15,402,059

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

722,686,379

296,839,534

28,140,467

12,738,408

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

632,865,850

722,686,379

25,035,196

28,140,467

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 68 ถึง 145 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

66

รายงายทางการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2014

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

20

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

645,650,173

741,517,856

27,866,505

32,124,666

(12,784,323)

(18,831,477)

(2,831,309)

(3,984,199)

632,865,850

722,686,379

25,035,196

28,140,467

170,700,744

279,179,951

2,637,240

9,759,518

รายการที่มิใช่เงินสด

ยอดหนี้ค้างชำ�ระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1.ข้อมูลทั่วไป

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด
ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยและเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2533 และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ชื่อกิจการ

เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรายงานข้ อ มู ล จึ ง รวมเรี ย กบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยว่ า
กลุ่มบริษัท
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ
ที่กิจการจัดตั้ง

โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น
อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ได้ประกอบกิจการ
โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่นและรับบริหารโรงแรม
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
รับบริหารโรงแรม
โรงแรม
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
ธุรกิจนำ�เข้าและส่งออก
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
จัดหาสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า
ศูนย์ฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร
โรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

บริษัทย่อยทางตรง
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จำ�กัด
บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชั่นและเอ็กซิบิชั่น จำ�กัด
บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จำ�กัด
บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำ�กัด
บริษัท เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต จำ�กัด
บริษัท โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทาราลอยัลตี้มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้เซ็นทารา จำ�กัด
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จำ�กัด

100.0
100.0
100.0
63.9
100.0

100.0
100.0
100.0
63.9
100.0

100.0

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
-

-

23.9*

เงินลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2

* โดยการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
กองทุนดังกล่าวจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และสิ้นสุดการช�ำระบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557
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บริษทั ด�ำเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับโรงแรม รายละเอียดของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและ
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้ (ต่อ)

ชื่อกิจการ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ
ที่กิจการจัดตั้ง

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ได้ประกอบกิจการ
อาหารและเครื่องดื่ม
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
โรงแรม
โรงแรม
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศมัลดีฟส์
ประเทศมัลดีฟส์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศอียิปต์

100.0
100.0
98.4
100.0
100.0
100.0
100.0
75.0
74.0
100.0
100.0

100.0
100.0
98.4
100.0
100.0
100.0
100.0
75.0
74.0
-

ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
โรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย

25.3
-

25.3
50.0

บริษัทย่อยทางอ้อม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จำ�กัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จำ�กัด
บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จำ�กัด
บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำ�กัด
บริษัท เอส.พี. เรียลตี้ ลันตา บีช จำ�กัด
Centara Maldives Pvt. Ltd.
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd.
Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd.
CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จำ�กัด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2. นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอ
รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นการตีราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
และเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทสี่ �ำคัญและการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหารซึง่ จัดท�ำขึน้
ตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติและต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน
และประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็นภาษาไทยในกรณีทมี่ เี นือ้ ความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมีดังนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้ค�ำอธิบายเกีย่ วกับกรณีทขี่ ายสินค้าหรือให้บริการพร้อมกับให้สทิ ธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า (เช่น คะแนนหรือได้รบั สินค้า
โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็นรายการทีม่ หี ลายองค์ประกอบ และสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หรือค้างรับจากลูกค้าต้องปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้มลู ค่า
ยุติธรรม กลุ่มบริษัทได้น�ำมาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติแล้ว นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.23
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2) 	มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
บริษัทและยังไม่ได้น�ำมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
เรื่องงบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
เรื่องการร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)	เรื่องข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20
เรื่องต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
		มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญได้แก่การเพิม่ เติมข้อก�ำหนดให้กจิ การจัดกลุม่ รายการทีแ่ สดงอยูใ่ น “ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่ ” โดยใช้เกณฑ์วา่ รายการนัน้ สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐานทีป่ รับปรุงนีไ้ ม่ได้ระบุวา่ รายการใดจะ
แสดงอยู่ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
		มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ก�ำหนดให้รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ส�ำรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ�ำรุง รับรู้เป็นรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเข้าค�ำนิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวให้จัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ง
ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
		มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญได้แก่ (ก) ผลก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเป็น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะ
ไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็น
สิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
		มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อก�ำหนดส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
		มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อก�ำหนดส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าซึ่งต้องใช้วิธีส่วนได้เสีย
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		มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ คือ ก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�ำเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูล
ตัววัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินรวมส�ำหรับเฉพาะส่วนงานที่รายงาน หากโดยปกติมีการน�ำเสนอข้อมูลจ�ำนวนเงินดังกล่าวต่อผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการปฏิบัติการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�ำคัญจากจ�ำนวนเงินที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจ�ำปีล่าสุดส�ำหรับส่วนงานที่รายงานนั้น
		มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ได้มีการก�ำหนดค�ำนิยามของค�ำว่า “ควบคุม” ซึ่งถูกน�ำมาใช้แทนหลักการของการควบคุมและการจัดท�ำงบการเงิน
รวมภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานนี้ได้ก�ำหนดว่าเมื่อใดกิจการควรจัดท�ำงบการเงินรวม ให้นิยาม
หลักการของการควบคุม อธิบายหลักการของการน�ำหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงข้อก�ำหนดในการจัดท�ำงบการเงินรวม หลักการส�ำคัญของ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้ คือหากมีอ�ำนาจควบคุม จะต้องมีการจัดท�ำงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจการควบคุม
ที่เหนือกว่าผู้ถูกลงทุน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ผันแปรจากการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ถูกลงทุน และมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจในผู้ถูกลงทุน ซึ่งส่งผลกระ
ทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
		มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ได้ก�ำหนดค�ำนิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาทีผ่ รู้ ว่ มทุนตัง้ แต่สองรายขึน้ ไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรม
ที่จัดตั้งขึ้น การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของค�ำนิยามว่าการ
ควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการด�ำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิ่งที่แสดงออกมาซึ่งสัมพันธ์กับข้อตกลงที่
จัดท�ำขึน้ หากในข้อก�ำหนดผูร้ ว่ มทุนได้รบั เพียงสินทรัพย์สทุ ธิ การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการด�ำเนินงานร่วมกันจะมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระ
ในหนี้สิน การด�ำเนินงานร่วมกันจะบันทึกบัญชีสิทธิในสินทรัพย์และภาระในหนี้สิน การร่วมค้าจะบันทึกส่วนได้เสียโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ง
ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
		มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 ก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียที่กิจการมีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน และกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม มาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
		มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุง และลดความซำ�้ ซ้อนของค�ำนิยามของมูลค่ายุตธิ รรม โดยการก�ำหนดค�ำนิยาม และแหล่ง
ข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฉบับนี้
		การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความนี้ให้ใช้กับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่
ก�ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำภายใต้การตีความนี้หมายถึงข้อก�ำหนดใดๆที่ก�ำหนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุน
ส�ำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน การตีความนี้อธิบายถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้ กับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ โครงการจากข้อก�ำหนดหรือข้อตกลงทีเ่ กีย่ วกับเงินทุนขัน้ ตำ�่ มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของกลุม่ บริษทั
		การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความนี้ให้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส�ำหรับเหมืองผิวดิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ กับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
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ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องสินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องสัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องรายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	เรื่องการบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557
)เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องก�ำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องส่วนงานด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เรื่องความช่วยเหลือจากรัฐบาล- กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องสัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องภาษีเงินได้- การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องรายได้- รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน- ต้นทุนเว็บไซต์
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	เรื่องการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	เรื่องสิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	เรื่องการปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่องงบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
3)	มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)

เรื่องสัญญาประกัน

	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัย
ต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
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2.3บัญชีกลุ่มบริษัท- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
(1) บริษัทย่อย
	บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการ(ซึง่ รวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีก่ ลุม่ บริษทั มีอ�ำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�ำเนินงาน และโดยทัว่ ไปแล้วกลุม่ บริษทั จะถือหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง
ทีเ่ ป็นไปได้ทกี่ จิ การสามารถใช้สทิ ธิหรือแปลงสภาพตราสารนัน้ ในปัจจุบนั รวมถึงสิทธิในการออกเสียงทีเ่ ป็นไปได้ซงึ่ กิจการอืน่ ถืออยูด่ ว้ ย กลุม่ บริษทั รวมงบการเงินของ
บริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีก่ ลุม่ บริษทั มีอ�ำนาจในการควบคุมบริษทั ย่อย กลุม่ บริษทั จะไม่น�ำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจาก
วันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
	กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส�ำหรับการซื้อบริษัทย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้
สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วน
ของหุ้นที่ถือ
	เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพือ่ สะท้อนการเปลีย่ นแปลงสิง่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ ตอบแทนทีค่ าด
ว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง
	กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูก
ซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ง
ตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่
ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบก�ำไรขาดทุน
	กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูก
เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
(2) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
	กลุม่ บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ รายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ กลุม่ บริษทั ส�ำหรับการซือ้ ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุม ผลต่าง
ระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และก�ำไรหรือขาดทุน
จากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
	เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยส�ำคัญ ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก�ำไร
หรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนที่เหลือของบริษัทร่วม ส่วนได้เสียในการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
ส�ำหรับทุกจ�ำนวนที่เคยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นก�ำไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
	ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการที่เคยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก�ำไรหรือ
ขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(3) บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
	บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20
ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงิน
รวม กลุม่ บริษทั รับรูเ้ งินลงทุนในบริษทั ร่วมซึง่ ได้รวมค่าความนิยมทีร่ ะบุไว้เมือ่ ได้มา สุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.14 ส�ำหรับ
การด้อยค่าสินทรัพย์รวมทั้งค่าความนิยม)
	ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน และความเคลื่อนไหวใน
บัญชีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกิน
กว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมและส่วนได้
เสียในการร่วมค้าหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
	รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้านั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
	บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ก�ำไรและขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วม
จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน
	รายชื่อของบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ส่วนผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจ�ำหน่ายบริษัท
ร่วมออกไปได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
	รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการ
ด�ำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของบริษัท
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
	รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัด
มูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
เป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
	เมือ่ มีการรับรูร้ ายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของก�ำไรหรือขาดทุนนัน้ จะ
รับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนด้วย
(ค) กลุ่มบริษัท
	การแปลงค่าผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุม่ บริษทั (ทีม่ ใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึง่ มีสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานแตก
ต่างจากสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินดังนี้
	สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
	รายได้และค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบก�ำไรขาดทุนแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท
2.6 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ
ณ วันสิน้ งวด ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนีก้ ารค้า หนีส้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับ
รู้ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2.7 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า ราคาทุนของสินค้าประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ สินค้าส�ำเร็จรูปและวัตถุดบิ จากธุรกิจ
การผลิต และสินค้าประเภทสปา ค�ำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ส่วนไอศกรีมค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้า หรือส่วนลดการน�ำ
บัตรส่วนลดไปขึ้นเป็นเงินสด (rebate) ต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่า
โสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การด�ำเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นส�ำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�ำเป็น
2.8 เงินลงทุน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในส่วนได้เสียในการร่วมค้า เป็น 4 ประเภท คือ (1) เงินลงทุนเพื่อ
ค้า (2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด (3) เงินลงทุนเผื่อขาย และ (4) เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�ำหนดการ
จัดประเภทที่เหมาะสมส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ
(1)	เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหาก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 3 เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ใน
สินทรัพย์หมุนเวียน
(2)	เงินลงทุนทีถ่ อื ไว้จนครบก�ำหนด คือ เงินลงทุนทีม่ กี �ำหนดเวลาและผูบ้ ริหารตัง้ ใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบก�ำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เว้นแต่จะครบก�ำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(3)	เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีทฝี่ า่ ยบริหารแสดงเจตจ�ำนงทีจ่ ะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจ�ำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด�ำเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(4)	เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ำรายการ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ วันท�ำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการก�ำไรและขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน รายการก�ำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
บริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุน
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมของผลตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายเมือ่ เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้ จะบันทึกรวมอยู่
ในก�ำไรหรือขาดทุน กรณีที่จ�ำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายจะก�ำหนดโดยใช้
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ทถี่ อื ครองโดยกลุม่ บริษทั เพือ่ หาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่า หรือจากการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทัง้ สองอย่าง และไม่ได้มไี ว้ใช้งานโดยกิจการใน
กลุม่ บริษทั จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพือ่ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในอนาคต
การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยวิธรี าคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท�ำรายการและต้นทุนการกูย้ มื ต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์
ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะ
ที่การซื้อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือระหว่างที่การด�ำเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะค�ำนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

15 และ 30 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�ำก็ตอ่ เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทกี่ ลุม่ บริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่าย
นั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ซงึ่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทีด่ นิ และอาคาร ยกเว้นสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาประเมินซึง่ ผูป้ ระเมินราคา
อิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร ณ วันที่ตีราคาใหม่ จะน�ำค่าเสื่อมราคาสะสมหักออกจาก
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม เพื่อให้มูลค่าสุทธิที่ปรับใหม่แสดงในราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อื่น
ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ท�ำให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือ
หุ้น และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลงกิจการต้องน�ำส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ขา้ งต้นทีอ่ ยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงตามไปด้วย ส่วนทีล่ ดลงทีเ่ หลือจะบันทึกไปยังก�ำไรหรือขาดทุน ในแต่ละปีผลต่างระหว่างวิธคี ดิ ค่าเสือ่ มราคาทีค่ �ำนวณ
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทตี่ ีราคาใหม่ทบี่ ันทึกไปยังก�ำไรหรือขาดทุนกับค่าเสือ่ มราคาทีค่ �ำนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์ไปยังก�ำไรสะสม ตามประกาศทางเลือกปฏิบัติที่ออกโดยสภาวิชาชีพ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
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ทีด่ นิ ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์อนื่ ค�ำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง เพือ่ ลดราคาทุน (หรือราคาทีต่ ใี หม่) แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ทปี่ ระมาณ
การไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

10- 25 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
10- 50 ปี
5- 30 ปี
3- 19 ปี
5- 10 ปี

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีทมี่ ลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.14)
ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลก�ำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในก�ำไรหรือขาดทุน
ในการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังก�ำไรสะสม
2.11 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยม
ที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับ
รายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค�ำนวณในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวม
กันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่งค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่วนงานปฏิบัติการที่ระบุได้
2.12 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า หมายถึง ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า สิทธิการเช่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าใหม่
แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ้น
2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าสัญญาสิทธิ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า และใบอนุญาตของแฟรนชายส์ต่าง ๆ บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้น
ตรง ตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ ซึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวจะไม่มีการตีราคาเพิ่ม แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปี
และปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ้น
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการด�ำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
สามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ต้นทุนทีใ่ ช้ในการบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อก�ำหนดทุกข้อดังนี้
มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะท�ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะท�ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และน�ำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
กิจการมีความสามารถที่จะน�ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน�ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมา
ใช้ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้
กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท�ำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจ�ำนวนเงิน
ที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอืน่ ทีไ่ ม่เข้าเงือ่ นไขเหล่านีจ้ ะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาหากก่อนหน้านีร้ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยไปแล้วจะไม่รบั รูเ้ ป็นสินทรัพย์ในเวลา
ภายหลัง
2.1 4การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�ำหน่าย
จะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์จะ
ถูกจัดเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึง่ รับรู้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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2.15 สัญญาเช่าระยะยาว
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้อง
จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ซงึ่ ผูเ้ ช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้ หมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่าย
ทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้
แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรือ
อายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ทใี่ ห้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้
เบือ้ งต้นกับมูลค่าปัจจุบนั ของลูกหนีบ้ นั ทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรูต้ ลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซงึ่ สะท้อนอัตรา
ผลตอบแทนคงทีท่ กุ งวด ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีร่ วมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้
เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.16 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา เงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
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2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล�ำดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานใน
ประเทศทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อย ด�ำเนินงานอยูแ่ ละเกิดรายได้เพือ่ เสียภาษี ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์
ที่สามารถน�ำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตงั้ เต็มจ�ำนวนตามวิธหี นีส้ นิ เมือ่ เกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และราคาตามบัญชีทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไร
ก็ตามกลุม่ บริษทั จะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากการรับรูเ้ ริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วัน
ที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรทางบัญชีและก�ำไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผล
บังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษทั จะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะน�ำจ�ำนวนผลต่างชัว่ คราวนัน้ มาใช้ประโยชน์ กลุม่ บริษทั
ได้ตงั้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีต่ อ้ งเสียภาษีเว้นแต่กลุม่ บริษทั สามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือ่ กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ทปี่ ระเมินโดยหน่วย
งานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีตา่ งกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนีส้ นิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
2.18 ผลประโยชน์พนักงาน
กลุม่ บริษทั จัดให้มที งั้ โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์คอื โครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญทีไ่ ม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึง่ จะก�ำหนดจ�ำนวน
เงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และ ค่าตอบแทน
หนีส้ นิ ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ นิ้ รอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
โครงการ และ ปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รู้ ภาระผูกพันนีค้ �ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปีดว้ ยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เป็นสกุลเงินเดียว
กับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบก�ำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระภาระผูกพันกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์นั้นจะมีเงื่อนไขซึ่งผูกกับระยะเวลาที่พนักงานยังคงต้องให้บริการ
ตามที่ก�ำหนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ์) ซึ่งในกรณีนี้ต้นทุนการให้บริการในอดีตจะถูกตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ์
ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด
ส�ำหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่ก�ำหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจาก
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทที่
เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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2.19 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลตอบแทนพนักงาน) อันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่
จัดท�ำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตาม
ประมาณการที่น่าเชื่อถือของจ�ำนวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก
เมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.20 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ เกีย่ วกับการออกหุน้ ใหม่หรือสิทธิในการซือ้ ขายหุน้ ทีจ่ า่ ยออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีการรวมธุรกิจ แสดงรายการดังกล่าวด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิจากภาษีไว้เป็น
รายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยน�ำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้น
สิ่งตอบแทนที่จ่ายออกไปและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่บริษัทใดก็ตามในกลุ่มบริษัทซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งรวมถึงต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ายออกไปภายนอกสุทธิจาก
ภาษีเงินได้แล้ว จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจนกว่าหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจ�ำหน่าย
ใหม่ สิง่ ตอบแทนใดๆ ทีไ่ ด้รบั จากการขายหรือน�ำหุน้ ทุนซือ้ คืนออกจ�ำหน่ายใหม่สทุ ธิจากต้นทุนเพิม่ เติมทีจ่ า่ ยออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้อง
จะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
2.21 การรับรู้รายได้
รายได้ในกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้ค่าบริการอื่น บันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักในห้อง มีการขายอาหารและเครื่องดื่มและเมื่อมี
การให้บริการแล้ว
รายได้ในกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจอาหาร บันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่า
รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
เงินปันผลรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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2.22 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลทีจ่ า่ ยไปยังผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะรับรูใ้ นด้านหนีส้ นิ ในงบการเงินของกลุม่ บริษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลนัน้
2.23 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
กลุ่มบริษัทให้สิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการขายหรือบริการ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อสามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ใน
อนาคตเพื่อรับสินค้าหรือบริการเป็นส่วนลดหรือเงินสด โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในบัตร
ภายใต้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 การวัดมูลค่าภาระผูกพันที่กิจการต้องจัดหาสินค้าหรือบริการในอนาคตพิจารณาจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับ
จาการขายซึ่งปันส่วนระหว่าง
ร ายการขายและให้บริการเริ่มแรกซึ่งรับรู้เป็นรายได้และ
ประมาณการต้นทุนในอนาคตของการจัดหารางวัลให้แก่ลูกค้าซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิและกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น
กลุ่มบริษัทจะรับรู้มูลค่าสิ่งตอบแทนของคะแนนสะสมเป็นรายได้รอตัดบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรมก่อนและเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิและเมื่อกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่จะจัดหารางวัลนั้นจึงจะรับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
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3.การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�ำให้เสียหายต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้เครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้และกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ส่วนใหญ่ไม่ขนึ้ กับการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ในตลาด กลุม่ บริษทั ไม่มสี นิ ทรัพย์ทตี่ อ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้
อย่างมีนยั ส�ำคัญ นโยบายของกลุม่ บริษทั คือ การท�ำสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ท�ำให้กลุม่ บริษทั ตกลงกับคูส่ ญ
ั ญาทีจ่ ะแลกเปลีย่ นผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินตามดอกเบีย้
คงทีก่ บั ตามอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในช่วงเวลาทีก่ �ำหนดไว้ (โดยส่วนมากจะเป็นรายไตรมาส) โดยอ้างอิงจากจ�ำนวนฐานทีใ่ ช้เป็นเกณฑ์ค�ำนวณเงินต้นตามทีต่ กลงกันไว้ และ
รับรู้สว่ นต่างที่จะต้องจ่ายตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นส่วนประกอบของดอกเบี้ยจ่ายตลอดระยะเวลาตามข้อตกลงพร้อมกับรับรู้รายการก�ำไรและรายการ
ขาดทุนจากการยกเลิกข้อตกลงก่อนถึงเวลาที่ก�ำหนดในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือจากการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศสองแห่งซึ่งสินทรัพย์สุทธิมีความเสี่ยงจากการแปลงค่า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไม่ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
3.2 การบัญชีส�ำหรับอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินและ กิจกรรมป้องกันความเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยป้องกันกลุ่มบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ส่วนต่างที่จะต้องจ่ายหรือที่จะได้รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รับรูเ้ ป็นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบีย้ หรือดอกเบีย้ จ่ายตลอดอายุของสัญญา รายการก�ำไรและรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ก่อนก�ำหนด
หรือจากการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
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4.การจัดประเภทรายการใหม่ และการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

4.1 การจัดประเภทรายการใหม่
ตัวเลขเปรียบเทียบได้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการน�ำเสนอข้อมูลในปีปัจจุบันเท่าที่จ�ำเป็น โดยมีรายการดังนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท

ปรับใหม่
บาท

ปรับใหม่
บาท

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

1,997,094,756

(24,830,165)

1,972,264,591

2,331,829,386

(26,881,039)

2,304,948,347

-

24,830,165

24,830,165

-

26,881,039

26,881,039

157,787,575

(47,607,678)

110,179,897

228,560,071

(25,934,689)

202,625,382

-

47,607,678

47,607,678

-

25,934,689

25,934,689

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท

ปรับใหม่
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท

ปรับใหม่
บาท

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

342,280,133

(11,549,557)

330,730,576

342,568,549

(12,327,988)

330,240,561

-

11,549,557

11,549,557

-

12,327,988

12,327,988

41,636,177

(30,462,053)

11,174,124

29,366,321

(18,134,065)

11,232,256

-

30,462,053

30,462,053

-

18,134,065

18,134,065

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

เนื่องจากการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ข้างต้น กลุ่มบริษัทจึงแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่งการจัดท�ำงบการเงินสามงบดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
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4. การจัดประเภทรายการใหม่ และการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

4.2 การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
ตัวเลขเปรียบเทียบได้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการน�ำเสนอข้อมูลในปีปัจจุบันเท่าที่จ�ำเป็น โดยมีรายการดังนี้
(1)รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ได้มกี ารทบทวนการค�ำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีบางรายการให้สอดคล้อง
กับการใช้ประโยชน์ทางภาษีในอนาคต และมีการปรับปรุงย้อนหลังส�ำหรับการบันทึกรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง

ปรับใหม่
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท

ปรับใหม่
บาท

33,810,784

45,412,234

79,223,018

-

-

-

-

-

-

127,713,586

(70,383,658)

57,329,928

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง

ปรับใหม่
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท

ปรับใหม่
บาท

219,014,563

56,124,678

275,139,241

175,639,531

12,434,310

188,073,841

-

-

-

727,685,147

(70,383,658)

657,301,489

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีดังนี้
ตามที่ปรับใหม่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ลดลง
กำ�ไรสำ�หรับงวดเพิ่มขึ้น
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวดเพิ่มขึ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
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(2)รายการปรับปรุงการบันทึกค่าเช่าบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัท
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศได้รับใบแจ้งหนี้ค่าเช่าย้อนหลังจากผู้ให้เช่าที่ไม่ยินยอมให้บริษัทย่อยดังกล่าวจ่ายค่าเช่าที่น้อยลงจากเดิม
ส�ำหรับจ�ำนวนเตียงที่เปลี่ยนแปลงไปลดลงจากสัญญาเดิม เนื่องจากการนับจ�ำนวนเตียงของบริษัทย่อยและผู้ให้เช่าต่างกัน บริษัทจึงต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อ
บันทึกค่าเช่าส่วนเพิ่มดังกล่าวตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา
ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
กำ�ไรสะสมลดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมลดลง

ปรับใหม่
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
บาท
บาท

ปรับใหม่
บาท

157,787,575

13,831,057

171,618,632

228,560,071

16,794,833

245,354,904

3,832,119,472

(10,234,982)

3,821,884,490

4,749,039,787

(12,428,176)

4,736,611,611

964,736,722

(3,596,075)

961,140,647

807,403,529

(4,366,657)

803,036,872

ผลกระทบที่มีต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หลังปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้
ตามที่ปรับใหม่ งบการเงินรวม
บาท
ต้นทุนขาย- กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
กำ�ไรสำ�หรับงวดลดลง
กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับงวดลดลง
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง

2,963,777
(2,963,777)
(2,963,777)
(0.002)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

5. ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ และข้อสมมติฐาน

ก ลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการ
บัญชีที่ส�ำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�ำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้
(ก)ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม และเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก ลุม่ บริษทั ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามทีไ่ ด้กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.14 รวมถึงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่
ให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้ การค�ำนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร
แม้อัตราการเติบโตที่ใช้ในการค�ำนวณกระแสเงินสดลดลง อัตราร้อยละ 10 จากอัตราที่กลุ่มบริษัทประมาณไว้ (เช่น ร้อยละ 6.3 แทนที่จะเป็นอัตราร้อยละ 7.0)
ค่าความนิยมจากทุกธุรกิจก็ไม่เกิดการด้อยค่า

(ข)ภาระผูกพันบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันบ�ำเหน็จบ�ำนาญขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐาน
เกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
กลุม่ บริษทั ได้พจิ ารณาอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในแต่ละปี ซึง่ ได้แก่อตั ราดอกเบีย้ ทีค่ วรจะใช้ในการก�ำหนดมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย
ภาระผูกพันบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมกลุม่ บริษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
ที่ต้องจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายช�ำระภาระผูกพันบ�ำเหน็จบ�ำนาญที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ ส�ำหรับภาระผูกพันบ�ำเหน็จบ�ำนาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 24
6. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ใ นการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สิน
เพื่อลดภาระหนี้สิน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะต้องด�ำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ (ในหมายเหตุข้อ 20)
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7. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานธุรกิจ

ก ลุม่ บริษทั ได้น�ำเสนอรายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานด�ำเนินงานได้ถกู รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีน่ �ำเสนอให้ผมู้ อี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�ำเนินงาน ผูม้ อี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานหมายถึงบุคคลทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานด�ำเนินงาน ซึง่ พิจารณา
ว่าคือ คณะกรรมการผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ที่ท�ำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
การก�ำหนดราคาระหว่างส่วนงานอยู่บนเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ผ ลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ตามส่วนงาน รวมรายการทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือทีส่ ามารถปันส่วนให้กบั ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการทีไ่ ม่สามารถปันส่วน
ได้สว่ นใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้ หรือเงินปันผลทัง้ ส่วนของสินทรัพย์และรายได้ เงินให้กยู้ มื ทีม่ ดี อกเบีย้ เงินกูย้ มื และดอกเบีย้ จ่าย และสินทรัพย์และค่าใช้จา่ ยของกิจการโดยรวม
7.1ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้
ส่วนงาน 1ส่วนงานโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนงาน 2ส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม

รายได้และผลการดำ�เนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
ส่วนงานโรงแรม
และบริการที่เกี่ยวข้องกัน
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
รายได้
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กำ�ไรจากเงินลงทุน
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

ส่วนงานการขาย
อาหารและไอศกรีม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รวมส่วนงาน
ที่ดำ�เนินอยู่
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หน่วย : ล้านบาท

ตัดรายการ
ระหว่างกัน
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

8,231

8,154

10,005

9,150

18,236

17,304

(244)

(209)

17,992

315

370

5

8

320

378

(306)

(353)

14

17,095
25

1,011

1,094

65

126

1,076

1,220

(596)

(783)

480

437

9,557

9,618

10,075

9,284

19,632

18,902

(1,146)

(1,345)

18,486

17,557

5,217

5,309

5,615

5,046

10,832

10,355

(59)

(139)

10,773

10,216

1,850

1,881

3,648

3,168

5,498

5,049

(786)

(754)

4,712

4,295

386

358

453

392

839

750

-

(15)

839

735

756

855

5

5

761

860

(306)

(353)

455

507

8,209

8,403

9,721

8,611

17,930

17,014

(1,151)

(1,261)

16,779

15,753

(43)

22

-

-

(43)

22

-

-

(43)

22

1,305

1,237

354

673

1,659

1,910

5

(84)

1,664

1,826

(307)

(303)

(59)

(123)

(366)

(426)

-

-

(366)

(426)

998

934

295

550

1,293

1,484

5

(84)

1,298

1,400
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

7.2 ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทได้มีการจัดการส่วนงานธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน ส่วนงานธุรกิจเหล่านี้ด�ำเนินงานใน เขตภูมิศาสตร์หลัก มีดังนี้
ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่และด�ำเนินงานทางธุรกิจเป็นหลักของบริษัท ขอบเขตการด�ำเนินงานหลักในเขตภูมิศาสตร์นี้ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการผลิต และธุรกิจการจัดการ
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจโรงแรม

รายได้
พ.ศ. 2557
ประเทศไทย
ประเทศมัลดีฟส์
รายการระหว่างกัน

17,933
1,699
(1,146)
18,486

พ.ศ. 2556

ล้านบาท
ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงาน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

17,669
1,233
(1,345)
17,557

2,128
250
(1,080)
1,298

2,836
(19)
(1,417)
1,400

สินทรัพย์รวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

45,586
3,492
(20,369)
28,709

46,438
3,643
(20,857)
29,224

8.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้นซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

67,763,459
577,886,714
645,650,173

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีอัตราถัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.3 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 0.6 ถึงร้อยละ 2.8 ต่อปี)
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พ.ศ. 2556
บาท
63,127,524
671,393,768
6,996,564
741,517,856

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
1,726,105
26,140,400
27,866,505

1,699,003
30,425,663
32,124,666

รายงานประจำ�ปี 2014

9.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น- สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า- สุทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขายวัตถุดิบ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35.2)

536,991,236
(5,602,624)
531,388,612
232,413,956
42,772,141
28,821,150
149,177,256
46,853,483
1,031,426,598

พ.ศ. 2556
บาท
575,169,495
(23,390,133)
551,779,362
106,626,511
39,806,460
129,805,415
108,346,121
936,363,869

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
92,249,321
(897,925)
91,351,396
17,125,357
68,318,677
128,430,984
305,226,414

103,917,707
(479,175)
103,438,532
22,573,990
43,176,922
373,029,286
542,218,730

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3- 6 เดือน
6- 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

377,484,874

410,538,284

81,563,310

90,479,734

111,277,601

112,913,374

8,574,656

9,540,921

38,299,031

12,921,839

743,153

1,437,603

3,321,909

10,084,178

72,627

896,289

6,607,821

28,711,820

1,295,575

1,563,160

536,991,236

575,169,495

92,249,321

103,917,707

(5,602,624)

(23,390,133)

(897,925)

(479,175)

531,388,612

551,779,362

91,351,396

103,438,532
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10. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
อาหารและเครื่องดื่ม
วัตถุดิบ
งานระหว่างทำ�
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

67,899,718
440,603,126
1,954,934
5,773,686
117,066,901
5,778,773
639,077,138
(4,110,515)
634,966,623

พ.ศ. 2556
บาท
67,927,942
447,658,979
1,832,036
6,659,145
74,637,105
19,417,106
618,132,313
(3,175,526)
614,956,787

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
15,219,714
8,966,206
224,022
24,409,942
24,409,942

15,902,559
6,181,356
1,684,675
23,768,590
23,768,590

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจำ�นวน 4,597 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 4,240 ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทได้กลับรายการผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยในงบกำ�ไรขาดทุนรวมสำ�หรับปี เป็นจำ�นวนเงิน 0.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 0.12 ล้านบาท)

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายและลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
วัสดุสำ�นักงาน
อื่นๆ

94
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96,054,774
39,063,134
1,692,567
136,810,475

พ.ศ. 2556
บาท
60,335,966
44,212,047
13,011,156
11,564,894
129,124,063

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
38,201,089
3,038,449
41,239,538

25,648,949
1,885,353
27,534,302
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

1) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน/เงินลงทุนเพิ่ม
โอนจากส่วนได้เสียในการร่วมค้า (หมายเหตุ 12 ข)
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,737,582,405

4,622,962,561

-

143,749,844

170,000,000

-

-

(29,130,000)

4,907,582,405

4,737,582,405

ปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนใน Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 6,000,000 หยวนจีน กลุ่มบริษัทถือ
สัดส่วนจ�ำนวนร้อยละ 100 และได้ช�ำระค่าหุ้นแล้วจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 11.11 ล้านบาท (เทียบเท่า 2,099,158 หยวนจีน) โดยช�ำระเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จ�ำนวนเงิน
4.67 ล้านบาท (เทียบเท่า 893,444 หยวนจีน) และช�ำระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จ�ำนวนเงิน 6.44 ล้านบาท (เทียบเท่า 1,205,714 หยวนจีน)
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนใน CIM for Hotel Management- Egypt, S.A.E. ซึ่งมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 20,000 หุ้นมีมูลค่าตราไว้ 25 ปอนด์อียิปต์
ต่อหุ้น (เรียกช�ำระแล้ว 2.5 ปอนด์อียิปต์ต่อหุ้น) กลุ่มบริษัทถือสัดส่วนจ�ำนวนร้อยละ 100 และได้ช�ำระค่าหุ้นแล้วจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 0.23 ล้านบาท (เทียบเท่า 50,000 ปอนด์
อียิปต์) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 49,997 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น (เรียกช�ำระแล้ว 25 บาท
ต่อหุ้น) จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท โดยถือสัดส่วนจ�ำนวนร้อยละ 100 บริษัทได้ช�ำระค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เซ็นทาราลอยัลตี้มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด จ�ำนวน 499,997 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น (เรียกช�ำระแล้ว 25
บาทต่อหุ้น) จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 12.5 ล้านบาท โดยถือสัดส่วนจ�ำนวนร้อยละ 100 บริษัทได้ช�ำระค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จ�ำกัด จ�ำนวน160,000 หุ้น คิดเป็นจ�ำนวน
เงิน 120 ล้านบาท ท�ำให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83.91 เป็นร้อยละ 99.32 และบริษัทรับรู้ส่วนเกินจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกันดัง
กล่าวจ�ำนวน 143,421,726 บาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จ�ำกัด ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจ�ำนวน 300,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
25 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท โดยบริษัทถือสัดส่วนจ�ำนวนร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทช�ำระค่าหุ้นในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ศูนย์การเรียนรู้เซ็นทารา จ�ำกัด จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น (เรียกช�ำระแล้ว 2.5 บาท
ต่อหุ้น) จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาท โดยถือสัดส่วนจ�ำนวนร้อยละ 100 บริษัทได้ช�ำระค่าหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

95

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ประเทศที่จดทะเบียน

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

สิทธิออกเสียง

ร้อยละ

(ถ้าแตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ)

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

บริษัทย่อย

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำ�กัด

ประเทศไทย

63.9

63.9

-

-

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชั่น และเอ็กซิบิชั่น จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จำ�กัด

ประเทศไทย

99.3

99.3

-

-

บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

ประเทศที่จดทะเบียน

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

สิทธิออกเสียง

ร้อยละ

(ถ้าแตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ)

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

บริษัทย่อย

บริษัท โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท เซ็นทาราลอยัลตี้มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้เซ็นทารา จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0

100.0

-

-

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0*

100.0*

-

-

บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0*

100.0*

-

-

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จำ�กัด

ประเทศไทย

98.4*

98.4*

-

-

บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0*

100.0*

-

-

บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0*

100.0*

-

-

บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0*

100.0*

-

-

บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ ลันตาบีช จำ�กัด

ประเทศไทย

100.0*

100.0*

-

-

Centara Maldives Pvt. Ltd.

ประเทศมัลดีฟส์

75.0*

75.0*

-

-

R.M.L. Leisure Pvt. Ltd.

ประเทศมัลดีฟส์

74.0*

74.0*

-

-

สาธารณรัฐ ประชาชนจีน

100.0*

-

-

-

CIM for Hotel Management- Egypt, S.A.E

ประเทศอียิปต์

100.0*

-

-

-

บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จำ�กัด

ประเทศไทย

99.0

-

-

-

ประเทศไทย

-

23.9

-

100.0

Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd.

กองทุนรวม

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2
โดยการถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ลงทุนเพิ่ม
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ปรับปรุงมูลค่าราคายุติธรรมของเงินลงทุน
เปลี่ยนสถานะ/โอนไปเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12 ก)
เงินปันผลรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556
บาท

898,279,880

922,888,639

(43,161,344)
110,000,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
856,933,251

865,204,788

21,533,436

-

-

-

110,000,000

-

(9,520,377)

(8,271,537)

(9,520,377)

(8,271,537)

16,597,576

-

-

-

(222,244,898)

-

(170,000,000)

-

(25,138,985)

(37,870,658)

-

-

724,811,852

898,279,880

787,412,874

856,933,251

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 49.00 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00) ของโรงแรม กะตะภูเก็ต จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน
110.00 ล้านบาท ท�ำให้สัดส่วนของการลงทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 99.00 เงินลงทุนในบริษัทโรงแรม กะตะภูเก็ต จ�ำกัด ได้เปลี่ยนสถานะจากส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่บริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

ประเทศที่จดทะเบียน

งบการเงินรวม
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

สิทธิออกเสียง
(ถ้าแตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

บริษัทร่วม

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ประเทศไทย

25.3

25.3

-

-

ประเทศไทย

-

50.0

-

-

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จำ�กัด
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ประเทศที่จดทะเบียน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

สิทธิออกเสียง
(ถ้าแตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

บริษัทร่วม

กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โรงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ประเทศไทย

25.3

25.3

-

-

ประเทศไทย

-

50.0

-

-

สินทรัพย์
บาท

หนี้สิน
บาท

รายได้
บาท

กำ�ไร(ขาดทุน)
บาท

การถือหุ้น
ร้อยละ

723,948,727

1,860,461

42,923,813

(43,279,989)

25.3

817,048,228

707,631

57,018,867

6,761,862

25.3

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จำ�กัด

กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในผลการดำ�เนินงานสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และ ขาดทุน ของบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้
สัดส่วนของ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริษัทร่วม
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัทร่วม
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

วิธีราคาทุน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

643,284,205

643,284,205

367,489,498

367,489,498

(170,120,133)

(151,896,618)

(64,826,784)

(51,906,968)

473,164,072

491,387,587

302,662,714

315,582,530

473,164,072

491,387,587

302,662,714

315,582,530

(15,485,484)

(18,223,515)

(12,919,817)

(12,919,816)

457,678,588

473,164,072

289,742,897

302,662,714

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี- สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

643,284,205

643,284,205

367,489,498

367,489,498

(185,605,617)

(170,120,133)

(77,746,601)

(64,826,784)

457,678,588

473,164,072

289,742,897

302,662,714

ราคายุติธรรม

3,643,000,000

3,643,000,000

1,673,671,200

1,673,671,200

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 457.7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท 289.7 ล้านบาท) ประเมินราคาโดย
บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ราคาประเมินมีมูลค่า 3,336 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท 1,673.7 ล้านบาท) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เหลือ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 162.7 ล้านบาท ประเมิน
ราคาโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์
ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ราคาประเมินมีมูลค่า 307 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมมีมูลค่าราคาประเมิน 3,643 ล้านบาท
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จ�ำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ได้แก่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ ค่าเช่าสำ�หรับงวด

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

114,612,529

114,612,529

50,333,333

50,333,333

(41,573,747)

(44,433,590)

(12,919,816)

(12,919,816)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน
บาท

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ
ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
ดำ�เนินงาน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน/ราคาประเมิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

4,542,765,811
-

2,280,547,788

327,336,319

921,386,477

198,704,147

955,596,549 25,986,539,962

(203,664,704) (2,619,820,554) (2,107,415,431) (1,292,056,121)

551,768,603 11,900,103,690

4,308,330,578

(3,799,503)

(117,327,007)

(128,296,627)

- (6,472,379,947)

-

(490,802)

(30,884,194)

(89,207)

(686,554)

(543,330)

-

-

4,542,765,811

347,613,097

9,249,398,942

2,200,825,940

987,805,113

322,993,486

804,059,470

70,407,520

-

(32,694,087)

4,542,765,811

347,613,097

9,249,398,942

2,200,825,940

987,805,113

322,993,486

804,059,470

70,407,520

955,596,549 19,481,465,928

-

3,054,900

393,807,537

213,604,830

146,115,652

55,875,533

1,848,259

15,526,920

761,313,952

1,591,147,583

-

(5,246)

(10,707,363)

(1,606,821)

(408,329)

(33,702,607)

-

(771,967)

(1,211,738)

(48,414,071)

-

138,100,254

5,202,192

66,551,584

(61,723,381)

(20,364,047)

(118,536,836)

(1,214,865)

1,303,843

9,318,744

-

46,178,080

847,505,612

407,959,896

153,038,945

15,090,629

16,478,417

3,200,500 (1,503,762,868)

(14,310,789)

-

(29,719,567)

(676,511,858)

(362,804,872)

(262,314,305)

(4,882,632)

(56,812,798)

(13,330,523)

955,596,549 19,481,465,928

สำ�หรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์- สุทธิ
จัดประเภทรายการและปรับปรุง- สุทธิ
โอนมาจาก(ไป)บัญชีอื่น
ค่าเสื่อมราคา
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี- สุทธิ
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- (1,406,376,555)

-

2,061,068

124,426,495

23,878,390

7,827,489

2,495,239

-

947,803

4,830,477

166,466,961

228,354,406

17,251,798

246,774,128

-

-

-

-

-

-

492,380,332

-

-

5,371,106

-

511,854

-

-

-

-

5,882,960

524,534,384 10,185,266,791

2,548,408,947

970,853,038

337,505,601

647,036,512

74,765,388

4,771,120,217

218,070,215 20,277,561,093

รายงานประจำ�ปี 2014

ที่ดิน
บาท

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ
ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
ดำ�เนินงาน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

213,239,738 28,284,837,591

รวม
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน/ราคาประเมิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

4,771,120,217
-

-

2,525,001,700

342,027,123

808,111,633

212,859,246

(226,111,456) (3,480,034,068) (2,572,885,945) (1,561,801,451)

748,584,772 13,566,387,453

(6,473,431)

(160,584,319)

(139,041,661)

(543,330)

(490,802)

-

-

(25,513,089)

2,061,068

5,097,505,709

(89,207)

(174,700)

124,426,495

23,878,390

7,827,489

2,495,239

-

947,803

4,771,120,217

524,534,384 10,185,266,791

2,548,408,947

970,853,038

337,505,601

647,036,512

74,765,388

4,771,120,217

524,534,384 10,185,266,791

- (8,146,932,331)
-

(26,811,128)

4,830,477

166,466,961

218,070,215 20,277,561,093

สำ�หรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์- สุทธิ
จัดประเภทรายการและปรับปรุง- สุทธิ
โอนมาจาก(ไป)บัญชีอื่น
ค่าเสื่อมราคา
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี- สุทธิ

2,548,408,947

970,853,038

337,505,601

647,036,512

74,765,388

218,070,215 20,277,561,093

21,700,000

2,288,626

304,109,982

202,495,590

187,968,450

70,275,529

525,700

15,281,372

247,861,860

1,052,507,109

373,525,250

874,561

177,980,282

10,391,731

5,611,482

16,613,628

-

437,193

-

585,434,127
(244,265,778)

-

49,234

(193,036,086)

(7,734,558)

(7,421,904)

(31,190,424)

-

(4,060,486)

(871,554)

284,169,874

(98,990,931)

(245,775,307)

(88,288,164)

75,513,364

(5,975,525)

112,527,075

(589,073)

65,977

32,657,290

68,871

12,742,816

135,709,203

85,417,654

49,829,401

1,610,806

5,069,296

-

(305,842,297)

(15,394,250)

-

(30,980,318)

(755,101,225)

(361,476,855)

(239,300,428)

(3,869,882)

(48,977,954)

(13,639,026)

-

(845,234)

13,818,909

22,264,177

(39,004,394)

(802,131)

-

809,712

10,478,095

6,719,134

-

-

(9,190,071)

(2,541,151)

(13,782,325)

543,330

-

-

(531,630)

(25,501,847)

5,450,584,212

409,673,138

9,613,782,478

2,408,937,371

990,266,684

384,710,932

716,180,629

73,005,080

- (1,453,345,688)

169,230,666 20,216,371,190

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที่ดิน
บาท

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ
ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
ดำ�เนินงาน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

154,453,725 29,394,978,241

รวม
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน/ราคาประเมิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

5,450,584,212
-

2,846,221,673

398,920,219

946,026,200

212,694,844

(229,591,521) (4,034,588,867) (2,841,976,772) (1,810,954,926)

638,048,824 13,540,626,610

(15,902,395)

(229,354,769)

(141,447,279)

-

(490,802)

-

-

(30,500,668)

5,207,401,934

(2,630,358)

(13,957,025)

-

1,215,835

138,245,403

46,142,567

(31,043,038)

1,693,108

-

1,757,515

5,450,584,212

409,673,138

9,613,782,478

2,408,937,371

990,266,684

384,710,932

716,180,629

73,005,080

ปี พ.ศ. 2557 ไม่มีต้นทุนการกู้ยืม (พ.ศ. 2556 : 5.0 ล้านบาท) ได้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างปี
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- (9,303,816,529)
(531,630)

(48,110,483)

15,308,571

173,319,961

169,230,666 20,216,371,190
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ที่ดิน
บาท

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ
ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
ดำ�เนินงาน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท
6,779,449,971

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน/ราคาประเมิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

1,304,815,641

282,192,230

2,644,219,766

1,097,367,657

460,985,086

104,854,768

790,278,538

84,187,771

10,548,514

-

(79,822,173)

(186,312,041)

(310,807,216)

(169,143,182)

-

(103,444,203)

(69,883,526)

-

(919,412,341)

1,304,815,641

202,370,057

2,457,907,725

786,560,441

291,841,904

104,854,768

686,834,335

14,304,245

10,548,514

5,860,037,630

1,304,815,641

202,370,057

2,457,907,725

786,560,441

291,841,904

104,854,768

686,834,335

14,304,245

10,548,514

5,860,037,630

-

1,529,342

167,314

12,621,718

9,904,292

15,624,089

1,848,259

3,640,654

17,045,946

62,381,614

-

-

-

(432,569)

(205,621)

(11,029,616)

-

(442,840)

-

(12,110,646)
5,398,354

สำ�หรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์- สุทธิ
จัดประเภทรายการและปรับปรุง- สุทธิ
โอนมาจาก(ไป)บัญชีอื่น
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี- สุทธิ

-

17,929,110

3,670,577

14,607,746

(30,762,830)

955,139

(642,877)

(691,299)

332,788

-

15,020,763

(21,386,126)

(13,961,259)

24,367,452

511,895

16,478,417

-

(21,031,142)

-

-

(16,077,138)

(52,452,835)

(66,331,502)

(44,436,009)

-

(49,404,472)

(1,892,521)

-

(230,594,477)

1,304,815,641

220,772,134

2,387,906,655

733,064,575

250,709,188

110,916,275

655,113,662

14,918,239

6,896,106

5,685,112,475

1,304,815,641

296,141,480

2,638,133,272

1,089,827,242

486,055,171

110,916,275

807,873,278

78,775,826

6,896,106

6,819,434,291

-

(75,369,346)

(250,226,617)

(356,762,667)

(235,345,983)

-

(152,759,616)

(63,857,587)

1,304,815,641

220,772,134

2,387,906,655

733,064,575

250,709,188

110,916,275

655,113,662

14,918,239

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน/ราคาประเมิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

- (1,134,321,816)
6,896,106

5,685,112,475

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ
ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
ดำ�เนินงาน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า
บาท

ยานพาหนะ
บาท

1,304,815,641

220,772,134

2,387,906,655

733,064,575

250,709,188

110,916,275

655,113,662

-

1,982,635

1,584,000

8,879,413

7,521,418

13,391,801

525,700

-

-

-

(489,146)

(293,213)

(11,755,542)

-

ที่ดิน
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

14,918,239

6,896,106

5,685,112,475

6,818,805

29,134,545

69,838,317

-

-

(12,537,901)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์- สุทธิ
โอนมาจาก(ไป)บัญชีอื่น
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี- สุทธิ

-

12,742,816

-

4,413,750

2,644,070

-

5,069,296

-

(26,912,407)

(2,042,475)

-

(15,561,519)

(53,874,752)

(65,849,488)

(37,473,959)

-

(48,831,602)

(2,382,327)

-

(223,973,647)

1,304,815,641

219,936,066

2,335,615,903

680,019,104

223,107,504

112,552,534

611,877,056

19,354,717

9,118,244

5,516,396,769

1,304,815,641

310,866,931

2,639,717,272

1,101,625,358

487,152,457

112,552,534

813,468,274

81,627,959

9,118,245

6,860,944,671

-

(90,930,865)

(304,101,369)

(421,606,254)

(264,044,953)

-

(201,591,218)

(62,273,243)

1,304,815,641

219,936,066

2,335,615,903

680,019,104

223,107,504

112,552,534

611,877,056

19,354,716

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน/ราคาประเมิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี- สุทธิ
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รายงายทางการเงิน

- (1,344,547,902)
9,118,245

5,516,396,769

รายงานประจำ�ปี 2014

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ท�ำให้ สินค้าคงเหลือ อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิ จ�ำนวน 813,950 ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ
25,550,460 บาท ที่ เ สี ย หายจากเหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ (สิ น ค้ า คงเหลื อ จ�ำนวน 30,263 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ เท่ า กั บ 949,977 บาท และอาคารและอุ ป กรณ์
จ�ำนวน 783,687 ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 24,600,483 บาท) ซึง่ ได้มกี ารท�ำประกันภัยไว้ ซึง่ เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษทั ได้รบั ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษทั
ประกันภัยเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 876,374 ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 28,390,837 บาท กลุ่มบริษัทรับรู้และตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดแล้วในงบการเงินส�ำหรับปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่งได้จ�ำนองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจ�ำนวน 4,641 ล้านบาท เป็นหลักประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน และต่อมาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับโอนที่ดินที่ได้จ�ำนองไว้คืนจากสถาบันการ
เงินภายหลังจากการสิ้นสุดสัญญาเงินกู้ในระหว่างปี พ.ศ. 2556
อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสร้างและส่วนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ�ำกัด ได้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคารและทรัพย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหิน
การประเมินราคาของสินทรัพย์
ในไตรมาสที่ 3 ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทย่อย 5 แห่ง ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่งรวมทั้งที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่เคยประเมินราคาไว้แล้ว บริษัทย่อยได้บันทึกที่ดิน อาคารในราคาที่ประเมินใหม่ตามรายงานการประเมินราคา บริษัทย่อยได้บันทึกส่วนเกินจากการตีราคาสุทธิ
จากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ�ำนวน 393.90 ล้านบาทไปยังบัญชีองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นจ�ำนวนประมาณ 4.06 ล้านบาท
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทและบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระให้ประเมินราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยใช้วิธีประมาณการรายได้
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ บั น ทึ ก ส่ ว นเกิ น จากการตี ร าคาสุ ท ธิ จ ากภาษี เ งิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี จ�ำนวน 2,190.6 ล้ า นบาท (งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท 1,185.9 ล้ า นบาท)
ไปยังบัญชีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 18/2554 เรื่อง “การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่” ประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าว
ก�ำหนดให้กลุ่มบริษัทสามารถเลือกปฏิบัติการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ เมื่อมีการตีราคาใหม่ได้ 2 วิธี คือ (ก) บันทึกตามหลักการที่ก�ำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” โดยคิดค่าเสื่อมราคาจากยอดรวมของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ หรือ (ข) ปฏิบัติตามเกณฑ์ราคาทุน เมื่อมีการตีราคาเพิ่ม
โดยคิดค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนเดิม
กลุ่มบริษัทเลือกที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ราคาทุน เมื่อมีการตีราคาเพิ่มโดยคิดค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนเดิม ซึ่งวิธีการดังกล่าว ท�ำให้งบการเงินของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีก�ำไรของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 135.9 ล้านบาท และ 126.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ และก�ำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
0.10 บาทต่อหุ้น และ 0.09 บาทต่อหุ้น ตามล�ำดับ
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ�ำกัด (“CWH”) ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดๆ
ที่ CWH ได้ซ่อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างขึ้นบนที่ดินที่เช่าช่วงให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคือส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทันทีที่มีการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้าง
ดังกล่าวเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร
บาท
บาท

งบการเงินรวม
เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
อุปกรณ์ อุปกรณ์ สำ�นักงาน
บาท
บาท

รวม
บาท

66,081,647

2,413,482,900

1,031,017,656

27,726,347

(11,571,196)

(458,610,190)

(261,829,293)

(10,030,570)

3,538,308,550
(742,041,249)

54,510,451

1,954,872,710

769,188,363

17,695,777

2,796,267,301

54,510,451

1,954,872,710

769,188,363

17,695,777

2,796,267,301

-

4,902,261

3,201,657

-

8,103,918

-

-

(140,494)

-

(140,494)

-

8,588,017

5,722,772

-

14,310,789

(2,725,280)

(98,117,465)

(47,870,940)

(2,154,773)

(150,868,458)

51,785,171

1,870,245,523

730,101,358

15,541,004

2,667,673,056

3,556,040,137

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์- สุทธิ
โอนมาจากบัญชีอื่น
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี- สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

66,081,647

2,426,973,178

1,035,258,965

27,726,347

(14,296,476)

(556,727,655)

(305,157,607)

(12,185,343)

(888,367,081)

51,785,171

1,870,245,523

730,101,358

15,541,004

2,667,673,056

51,785,171

1,870,245,523

730,101,358

15,541,004

2,667,673,056

-

7,050,632

7,219,487

-

14,270,119

-

-

(275,889)

-

(275,889)

-

11,497,901

-

-

11,497,901

(2,725,280)

(99,399,704)

(45,103,584)

(2,154,773)

(149,383,341)

49,059,891

1,789,394,352

691,941,372

13,386,231

2,543,781,846

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์- สุทธิ
โอนมาจากบัญชีอื่น
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี- สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี- สุทธิ
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66,081,647

2,445,521,711

1,042,202,563

27,726,347

3,581,532,268

(17,021,756)

(656,127,359)

(350,261,191)

(14,340,116)

(1,037,750,422)

49,059,891

1,789,394,352

691,941,372

13,386,231

2,543,781,846
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15. ค่าความนิยม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

314,602,238

314,602,238

314,602,238

314,602,238

ค า่ ความนิยมจ�ำนวน 115 ล้านบาท และจ�ำนวน 199 ล้านบาท เกิดจากการซือ้ เงินลงทุนใน บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุป๊ จ�ำกัด และลงทุนทางอ้อมใน บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์
เนชัน่ แนล ฟูด้ จ�ำกัด ตามล�ำดับ กลุม่ บริษทั ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ�ำทุกปี โดยกลุม่ บริษทั ได้เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับมูลค่าทีค่ าด
ว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้ การค�ำนวณดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีโดยอ้างอิงจาก
ประมาณการทางการเงินซึ่งคลอบคลุมระยะเวลา 5 ปีซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตที่ดังกล่าวในตารางข้างล่าง
อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของส่วนงานที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นด�ำเนินงานอยู่
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้
ก�ำไรขั้นต้น1ร้อยละ 68.00
อัตราการเติบโต2ร้อยละ 0.00
อัตราคิดลด3ร้อยละ 10.43
ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ
1 ก�ำไรขั้นต้นจากงบประมาณ
2 อัตราการเติบโตถั่วเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของกระแสเงินสดส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุด
3 อัตราคิดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ฝ ่ายบริหารพิจารณาก�ำไรขั้นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถั่วเฉลี่ย
ถ่วงนำ�้ หนักทีใ่ ช้สอดคล้องกับประมาณการทีร่ วมอยูใ่ นรายงานของอุตสาหกรรม ซึง่ อัตราคิดลดต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีทสี่ ะท้อนถึงความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับส่วนงานนั้น ๆ
16. สิทธิการเช่า

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
920,561,031
760,691,820

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
90,048,451
84,991,440

119,567,246

281,965,806

98,550,000

2,364,194

31,244,275

-

92,970,000
-

(164,558,895)

(153,340,870)

(93,187,769)

(87,912,989)

877,933,576

920,561,031

95,410,682

90,048,451
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)
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17. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท

งบการเงินรวม
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอ
ค่าสัญญาสิทธิ์
ตัดบัญชี
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รวม
บาท

บาท

78,020,280

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจาการปิดสาขา
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

230,935,744

239,926,421

260,743,667

731,605,832

(1,288)

-

-

(1,288)

-

(122,010,428)

(31,990,189)

(96,029,438)

(250,030,055)

(41,354,192)

-

-

(8,130,739)

(8,130,739)

-

108,924,028

207,936,232

156,583,490

473,443,750

36,666,088

108,924,028

207,936,232

156,583,490

473,443,750

36,666,088

15,207,584

-

49,325,237

64,532,821

1,654,432

(40,553)

-

-

(40,553)

-

-

-

(1,744,823)

(1,744,823)

-

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์- สุทธิ
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์- สุทธิ
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าตัดจำ�หน่าย
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี- สุทธิ

146,382

-

-

146,382

-

(30,605,808)

(23,992,642)

(23,889,043)

(78,487,493)

(9,694,733)

-

-

1,228,172

1,228,172

-

93,631,633

183,943,590

181,503,033

459,078,256

28,625,787

229,269,587

239,926,421

299,338,890

768,534,898

78,918,591

146,382

-

-

146,382

-

(135,784,336)

(55,982,831)

(110,933,290)

(302,700,457)

(50,292,804)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปิดสาขา
ราคาตามบัญชี- สุทธิ
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-

-

(6,902,567)

(6,902,567)

-

93,631,633

183,943,590

181,503,033

459,078,256

28,625,787
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท

งบการเงินรวม
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอ
ค่าสัญญาสิทธิ์
ตัดบัญชี
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รวม
บาท

บาท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
การซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 34)
จำ�หน่ายสินทรัพย์- สุทธิ
รายการปรับปรุง
โอนมาจากบัญชีอื่น
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่า/กลับรายการ
ราคาตามบัญชีปลายปี- สุทธิ

93,631,633

183,943,590

181,503,033

459,078,256

28,625,787

17,843,655

-

30,454,133

48,297,788

4,364,938

1,712,645

-

-

1,712,645

-

(2,462,507)

-

(10,911,862)

(13,374,369)

(73,755)

97,467

-

(977,257)

(879,790)

-

4,834,676

-

-

4,834,676

2,042,475

3,233

-

-

3,233

-

(32,157,460)

(23,992,643)

(26,439,409)

(82,589,512)

(9,357,255)

(345,338)

-

3,075,874

2,730,536

-

83,158,004

159,950,947

176,704,512

419,813,463

25,602,190

244,461,714

239,926,421

301,260,952

785,649,087

85,134,004

3,233

-

-

3,233

-

(161,107,987)

(79,975,474)

(120,729,747)

(361,813,208)

(59,531,814)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปิดสาขา
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

(198,956)

-

(3,826,693)

(4,025,649)

-

83,158,004

159,950,947

176,704,512

419,813,463

25,602,190
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หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน

38,814,706

103,983,313

3,756,441

60,611,072

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

224,888,713
263,703,419

308,634,661
412,617,974

91,778,799
95,535,240

116,587,625
177,198,697

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะจ่ายชำ�ระที่ภายใน 12 เดือน

32,253,463

54,376,758

5,151,416

5,151,416

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 12 เดือน

863,548,854
895,802,317

827,468,864
881,845,622

226,577,651
231,729,067

229,377,209
234,528,625

(632,098,898)

(469,227,648)

(136,193,827)

(57,329,928)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี- สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้อบริษัทย่อย
เพิ่ม / (ลด) ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่ม / (ลด) บันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น/กำ�ไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

(469,227,648)
(4,212,225)
(174,378,587)
15,719,562
(632,098,898)

(246,140,268)
(230,429,366)
7,341,986
(469,227,648)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
(57,329,928)
(81,663,457)
2,799,558
(136,193,827)

79,223,019
(143,524,831)
6,971,884
(57,329,928)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม
ขาดทุนสะสม
บาท

หนี้สินภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน
บาท

184,640,033

63,986,322

ค่าเสื่อมราคา ผลประโยชน์พนักงาน
บาท
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

27,760,926

412,617,974

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การซื้อบริษัทย่อย
ภาษีเพิ่ม / (ลด)ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ลดในกำ�ไรหรือขาดทุน
ภาษีลดบันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น/กำ�ไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

110,241,126

25,989,567

-

-

-

110,988

10,736

121,724

(103,887,126)

(3,482,815)

(34,369,547)

744,133

(8,040,924)

(149,036,279)

80,752,907

60,503,507

75,871,579

26,844,688

19,730,738

263,703,419

358,115,441

49,446,043

125,510,993

22,759,732

31,610,381

587,442,590

(173,475,408)

14,540,279

(15,269,867)

(12,679,010)

(3,849,455)

(190,733,461)

-

-

-

15,908,845

-

15,908,845

184,640,033

63,986,322

110,241,126

25,989,567

27,760,926

412,617,974

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์
บาท
บาท

งบการเงินรวม
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท
881,845,622

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การซื้อบริษัทย่อย
เพิ่ม / (ลด) ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่ม บันทึกในกำ�ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น/กำ�ไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
เพิ่ม / (ลด) ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่ม บันทึกในกำ�ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น/กำ�ไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

98,670,104

782,489,343

586,103

100,072

4,333,949

-

-

-

25,474,023

-

(131,715)

4,333,949
25,342,308

-

(15,770,240)

-

50,678

(15,719,562)

128,478,076

766,719,103

454,388

150,750

895,802,317

55,470,950

773,212,015

1,523,016

3,376,875

833,582,856

43,199,154

-

(936,913)

(3,284,013)

38,978,228

-

9,277,328

-

7,210

9,284,538

98,670,104

782,489,343

586,103

100,072

881,845,622
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หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ภาษีเพิ่ม / (ลด) ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
เพิ่ม / (ลด) ในกำ�ไรหรือขาดทุน

ภาษีเพิ่ม / (ลด) บันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น/กำ�ไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ขาดทุนสะสม
บาท

หนี้สินภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน
บาท

43,328,567
(43,328,567)
-

57,769,167
(4,878,734)
52,890,433

66,246,771
(33,545,559)
32,701,212

151,772,272
(108,443,705)

44,472,278
13,296,889

43,328,567

ค่าเสื่อมราคา ผลประโยชน์พนักงาน
บาท
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

9,758,357
89,403
9,847,760

95,835
95,835

177,198,697
(81,663,457)
95,535,240

114,421,830
(48,175,059)

9,040,856
(3,452,464)

130,341
(34,506)

319,837,577
(146,808,845)

-

-

4,169,965

-

4,169,965

57,769,167

66,246,771

9,758,357

95,835

177,198,697

ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อื่นๆ
บาท

รวม
บาท
234,528,625

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ภาษีเพิ่ม / (ลด) บันทึกในกำ�ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น/กำ�ไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

234,528,625

-

(2,799,558)

-

(2,799,558)

231,729,067

-

231,729,067

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
เพิ่ม / (ลด) ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่ม / (ลด) บันทึกในกำ�ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น/กำ�ไรสะสม

237,330,544

3,284,014

240,614,558

-

(3,284,014)

(3,284,014)

(2,801,919)

-

(2,801,919)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

234,528,625

-

234,528,625

114

รายงายทางการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2014

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี- สุทธิ

พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

148,723,855

188,073,841

-

-

(780,822,753)

(657,301,489)

(136,193,827)

(57,329,928)

(632,098,898)

(469,227,648)

(136,193,827)

(57,329,928)

ส ินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันก็ต่อเมื่อสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันส�ำหรับงบแสดงฐานะ
ทางการเงินรวม สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิในแต่ละบริษัท
ส ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ�ำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
ที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษี นั้น กลุ่มบริษัทมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปเพื่อหักกลบกับก�ำไรทางภาษีในอนาคตเป็นจ�ำนวนเงิน 961,492,762 บาท
(พ.ศ. 2556 : 603,282,746 บาท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการหักกลบกันในปี พ.ศ. 2562
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19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
เงินมัดจำ�
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ที่ดินและอุปกรณ์
ค่าบริการที่จอดรถจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

424,510,571
26,433,732
79,122,991
927,340
530,994,634

พ.ศ. 2556
บาท
399,530,558
31,806,803
83,518,712
5,462,672
520,318,745

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
7,690,182
12,665,142
791,667
21,146,991

5,052,831
12,127,288
825,000
18,005,119

20. เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม

หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
เงินกู้ยืมจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
รวมเงินกู้ยืม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

12,784,323
1,300,000,000
935,518,700
20,165,339
32,963,000
61,068,902
2,362,500,264

18,831,477
2,150,000,000
1,250,505,280
26,881,039
32,813,600
60,260,523
3,539,291,919

2,831,309
1,300,000,000
288,000,000
13,160,218
716,300,000
2,320,291,527

3,984,199
1,850,000,000
788,000,000
12,327,988
841,400,000
3,495,712,187

3,588,612,850
4,297,317,315
7,761,904
7,893,692,069

5,144,487,160
2,798,111,109
25,934,689
7,968,532,958

354,000,000
4,297,317,315
4,973,847
4,656,291,162

1,142,000,000
2,798,111,109
18,134,065
3,958,245,174

10,256,192,333

11,507,824,877

6,976,582,689

7,453,957,361

เงินกู้ยืมที่มีหลักประกันมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,926 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 4,359 ล้านบาท) การกู้ยืมจากธนาคารใช้หลักประกันเป็นที่ดินและอาคาร ของกลุ่มบริษัท (หมายเหตุ 14)
ส่วนหลักประกันของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว คือ การที่บริษัทจะต้องมอบคืนสิทธิในสัญญาเช่าแก่ผู้ให้เช่าในกรณีที่กลุ่มบริษัทผิดสัญญา
 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัท มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นจ�ำนวน 2,815 ล้านบาท และ 51.9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2556 : 6,440 ล้านบาท
ณ
และ 64.15 ล้านเหรียญดอลลาร์หสรัฐ)
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีดังต่อไปนี้

เงินกู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกู้ยืม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

5,719,276,460
4,536,915,873

5,094,000,960
6,413,823,917

6,333,611,912
642,970,777

5,519,973,162
1,933,984,199

10,256,192,333

11,507,824,877

6,976,582,689

7,453,957,361

ระยะเวลาครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ครบกำ�หนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำ�หนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกำ�หนดหลังจาก 5 ปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

935,518,700
2,850,241,650
738,371,200

1,250,505,280
3,976,330,040
1,168,157,120

288,000,000
354,000,000
-

788,000,000
1,142,000,000
-

4,524,131,550

6,394,992,440

642,000,000

1,930,000,000

ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน กลุ่มบริษัทจะต้องด�ำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1, 2.5 : 1 และ 2.75 : 1
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบี้ยในอัตราตลาด
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้ต่อสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อท�ำการช�ำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นจ�ำนวนเงิน 500 ล้านบาท สัญญาเงินกู้ฉบับใหม่มีก�ำหนดระยะเวลาช�ำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวในปี พ.ศ. 2557
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ค�้ำประกันโดยที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชีเป็นจ�ำนวน 4,695 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 2556: 4,641 ล้านบาท)
บ ริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (“CRG”) ได้ท�ำสัญญากับธนาคารในประเทศสามแห่งเพื่อรับวงเงินสินเชื่อระยะสั้นประเภทต่างๆ ตามสัญญา CRG จะไม่จ�ำหน่าย
จ�ำน�ำหรือจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่มีอยู่หรือที่จะมีในอนาคตเป็นจ�ำนวนเกินกว่าที่ตกลงตามสัญญา โดยไม่ได้รับการยินยอมจากธนาคาร
ต ามสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ�ำกัด (“CWH”) กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง CWH ตกลงจะไม่จ�ำหน่าย จ่าย โอนให้เช่า ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ได้รับการยินยอมจากธนาคาร
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หุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

ครบกำ�หนดชำ�ระ

3.85
3.85
4.86
4.75
4.02
3.30

23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
29 มีนาคม พ.ศ. 2559
29 มีนาคม พ.ศ. 2559
30 กันยายน พ.ศ. 2559
3 กันยายน พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 3/2553
ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 2/2554
ครั้งที่ 1/2556
ครั้งที่ 1/2557
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
สุทธิ
หุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดเรียกคืนภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดเรียกคืนเกินกว่าหนึ่งปี

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

300,000,000

300,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

-

4,300,000,000

2,800,000,000

(2,682,685)

(1,888,891)

4,297,317,315

2,798,111,109

-

-

4,297,317,315

2,798,111,109

หุ้นกู้เหล่านี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
เมือ่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 บริษทั ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็นจ�ำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี นับจากวันออกหุน้ กูค้ รบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ห ุ้นกู้เหล่านี้มีข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนช�ำระแล้ว การจ�ำน�ำ การจ�ำนองสินทรัพย์และการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่
ประกอบธุรกิจที่ส�ำคัญ
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัทจะต้องด�ำรงสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายฉบับ โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขตามข้อตกลงเดิม
เงินต้น1,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยรายไตรมาส, อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.85 ต่อปี
เงื่อนไขตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เงินต้น1,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยรายหกเดือน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน บวกร้อยละ 1.9 ต่อปี
สัญญาข้างต้นครบก�ำหนดวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2557
บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ครบกำ�หนดเกิน 1 ปี
หุ้นกู้

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

3,588,612,850

5,144,487,160

3,817,305,974

5,084,488,401

4,297,317,315

2,798,111,109

4,369,829,939

2,836,430,055

7,885,930,165

7,942,598,269

8,187,135,913

7,920,918,456

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2557
บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หุ้นกู้

พ.ศ. 2556
บาท

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

642,000,000

1,142,000,000

370,457,663

1,175,991,817

4,297,317,315

2,798,111,109

4,369,829,939

2,836,430,055

4,939,317,315

3,940,111,109

4,740,287,602

4,012,421,872

ม ลู ค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวค�ำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ทีฝ่ า่ ยบริหารคาดว่ากลุม่ บริษทั และบริษทั จะต้องจ่าย ณ วันทีใ่ นงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว
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วงเงินกู้ยืม
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

978,215,677

632,144,578

173,168,691

202,015,801

978,215,677

632,144,578

173,168,691

202,015,801

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า- บริษัทอื่น
เจ้าหนี้การค้า- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35.2)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35.2)
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจำ�ห้องพัก
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

708,230,640

732,385,023

58,757,215

30,035,450

11,091,430

626,413

87,367

-

-

6,738,827

12,460,167

56,616,146

87,296,553

171,992,692

48,095,321

42,683,719

170,700,744

279,179,951

2,637,240

1,788,068

461,918,779

492,604,146

86,253,646

148,783,628

1,026,973,757

617,626,651

90,887,164

67,814,488

126,168

68,454

-

6,978

2,485,282,091

2,304,948,347

293,995,826

330,240,561
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22. สำ�รองการค้ำ�ประกัน

ส �ำรองการค�้ำประกันเป็นการค�้ำประกันรายได้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
รายการเคลื่อนไหวของส�ำรองการค�้ำประกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ใช้ไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

-

56,188,542

-

28,189,791

-

(56,188,542)

-

(28,189,791)

-

-

-

-

23. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
เงินมัดจำ�
เงินประกันผลงาน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

8,817,330

7,436,224

-

223,531

50,868,566

120,824,432

4,831,006

7,619,257

176,106,655

194,513,274

56,775,879

52,707,371

53,308

168,496

-

-

235,845,859

322,942,426

61,606,885

60,550,159

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จ�ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หนี้สินสุทธิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

136,790,634

129,754,168

49,238,797

-

-

-

48,791,785
-

136,790,634

129,754,168

49,238,797

48,791,785

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายผลประโยชน์
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 34)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

129,754,168

117,254,837

48,791,785

45,204,280

11,631,148

12,357,818

4,208,642

4,381,820

3,606,707

3,430,756

1,115,254

1,055,285

(8,756,329)

(3,289,243)

(4,876,884)

(1,849,600)

554,940

-

-

-

136,790,634

129,754,168

49,238,797

48,791,785
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน)

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

11,631,148

12,357,818

4,208,642

4,381,820

3,606,707

3,430,756

1,115,254

1,055,285

15,237,855

15,788,574

5,323,896

5,437,105

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 15,237,855 บาท (พ.ศ. 2556 : 15,788,374 บาท) ถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

พ.ศ. 2556
ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ร้อยละ
ร้อยละ

3.60

3.60

3.60

3.60

3.50

3.50

3.50

3.50

5.00

5.00

5.00

5.00

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะอ้างอิงตามตารางมรณะปี พ.ศ. 2551 (TMO08) ซึ่งประกาศโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

25. ทุนเรือนหุ้น
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ
สามัญ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การออกหุ้น
ลดทุนจดะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
การออกหุ้น
ลดทุนจดะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1,350,000,000
1,350,000,000
1,350,000,000

1,350,000,000
1,350,000,000
1,350,000,000

1,350,000,000
1,350,000,000
1,350,000,000

รวม
บาท

970,000,000
970,000,000
970,000,000

2,320,000,000
2,320,000,000
2,320,000,000

 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดได้แก่หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2556 : 1,350,000,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญจ�ำนวน
ณ
1,350,000,000 หุ้น ที่ได้ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว (พ.ศ. 2556 : 1,350,000,000 หุ้น)
26.สำ�รองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

158,080,000

พ.ศ. 2556
บาท
158,080,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
158,080,000

158,080,000

-

-

-

-

158,080,000

158,080,000

158,080,000

158,080,000

ภ ายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทต้องจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรอง
นี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส�ำรองดังกล่าวเป็นส�ำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ส�ำรองตามกฎหมายของบริษทั ย่อยจ�ำนวน 6,742,000 บาท (พ.ศ. 2556 : 6,987,143 บาท) ได้รวมอยูใ่ นก�ำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรในงบการเงินรวม
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27. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
บาท

งบการเงินรวม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา ส่วนเกินจากการลงทุนเพิ่มใน ส่วนปรับปรุงจากการแปลง
สินทรัพย์
บริษัทย่อย
ค่างบการเงิน
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การตีราคา
การโอนค่าเสื่อมราคาของที่ดินและอาคาร
ส่วนเกินจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

370,632
30,291
-

2,675,725,293
392,530,142
(102,334,617)
-

143,422,000
-

(21,620,634)
29,131,523

2,654,475,291
392,530,142
(102,334,617)
143,422,000
30,291
29,131,523

400,923

2,965,920,818

143,422,000

7,510,889

3,117,254,630

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การตีราคา
การโอนค่าเสื่อมราคาของที่ดินและอาคาร
ส่วนเกินจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

400,923
202,713
-

2,965,920,818
(144,680,909)
-

143,422,000
-

7,510,889
(3,898,289)

3,117,254,630
(144,680,909)
202,713
(3,898,289)

603,636

2,821,239,909

143,422,000

3,612,600

2,968,878,145

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การโอนค่าเสื่อมราคาของที่ดินและอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การโอนค่าเสื่อมราคาของที่ดินและอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

949,321,014
(11,206,514)
938,114,500
938,114,500
(11,196,954)
926,917,546

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

28. รายได้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าบริการ
กำ�ไรจากการซื้อธุรกิจ
รายได้จากการค้ำ�ประกันเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อย
กำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ค่าเช่ารับและค่าบริการอื่น
เงินสนับสนุน
เงินชดเชยค่าสินไหมและค่าชดเชยอื่นๆ
รายได้จากการขายน้ำ�มันใช้แล้ว
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

13,595,949

25,228,453

162,005,318

185,870,974

220,128,202

187,656,047

280,087,624

298,469,776

18,750,000

25,000,000

169,500,000

169,500,000

86,475,937

-

-

21,075,044

-

-

18,631,836

16,597,576

-

-

-

5,121,589

4,170,016

-

-

7,987,048

6,612,909

-

-

10,615,526

78,826,326

-

-

20,037,273

15,441,905

-

-

94,692,791

118,445,247

23,081,311

52,734,340

494,001,891

461,380,903

653,306,089

727,650,134

29. ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ดอกเบี้ยจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สถาบันการเงินและเจ้าหนี้หุ้นกู้
เงินปันผลผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
รวมต้นทุนทางการเงิน

126

รายงายทางการเงิน

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

-

-

33,987,739

43,476,213

455,314,247

503,058,230

240,377,812

285,154,128

-

3,517,406

-

-

455,314,247

506,575,636

274,365,551

328,630,341
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

4,544,417,853

4,239,697,721

244,395,606

264,847,303

4,146,957,972

3,936,182,963

765,066,087

786,196,583

451,235,903

400,218,989

-

-

2,163,302,711

2,010,757,908

106,082,194

210,812,231

1,577,478,095

1,627,878,680

232,276,458

235,352,635

31. ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำ�หรับกำ�ไรทางภาษีสำ�หรับปี
การปรับปรุงจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
การปรับปรุงจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

194,988,325

189,041,085

1,203,967

-

(3,001,385)

6,480,786

-

-

191,986,940

195,521,871

1,203,967

-

177,390,687

230,429,366

81,663,457

143,524,831

(3,012,100)

-

-

174,378,587

230,429,366

81,663,457

143,524,831

366,365,527

425,951,237

82,867,424

143,524,831

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรก่อนหักภาษีของกลุม่ บริษทั มียอดจ�ำนวนเงินทีแ่ ตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไรทางบัญชีคณ
ู กับภาษีของประเทศทีบ่ ริษทั ใหญ่ตงั้ อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี:้
งบการเงินรวม

กำ�ไรก่อนภาษี
ภาษีคำ�นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 15 ร้อยละ 20
และร้อยละ 25 (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ15 และร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ
จากภาษี
การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของกองทุนรวม
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักภาษีได้เพิ่มขึ้น
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ
(กำ�ไร)ขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ซึ่งเกิดจากรายการระหว่างกัน
การปรับปรุงจากงวดก่อน
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

1,663,739,307

1,826,283,550

745,439,164

1,109,562,420

319,252,244

367,695,495

149,087,833

221,912,484

8,632,269

(4,346,862)

-

-

-

(21,117,221)

-

-

(21,367,871)

(5,843,829)

(62,557,432)

(127,223,765)

10,964,914

4,901,382

183,967

584,178

(36,110,955)

(22,239,264)

(738,059)

(809,244)

(17,499,002)

-

-

-

12,922,533

24,411,198

-

-

77,565,662

(3,108,885)

49,061,178

81,506,197
14,078,681

11,405,462

-

-

(6,013,483)

(6,480,786)

-

-

366,365,527

425,951,237

82,867,424

143,524,831

อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักคิดเป็นร้อยละ 22.02 (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 23.32) การลดลงเกิดจากการใช้ขาดทุนทางภาษีทผี่ า่ นมาซึง่ ยังไม่รบั รูใ้ นงบการเงินปี พ.ศ. 2557
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ภาษีเงินได้ที่(ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
ก่อนภาษี
บาท
กำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรม :
ที่ดินและอาคาร
เงินลงทุนเผื่อขาย
การแปลค่างบการเงิน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พ.ศ. 2556

ภาษี(ลด) / เพิ่ม
บาท

หลังภาษี
บาท

ก่อนภาษี
บาท

ภาษี(ลด) / เพิ่ม
บาท

หลังภาษี
บาท
393,904,266

-

-

-

492,380,332

(98,476,066)

253,391

(50,678)

202,713

37,501

(7,573)

30,291

(38,118,346)

-

(38,118,346)

38,969,522

-

38,969,522

(37,864,955)

(50,678)

(37,915,633)

531,387,355

(98,483,639)

432,904,079

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)
ส่วนแบ่งภาษีเงินได้จากการร่วมค้า (หมายเหตุ 12)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

191,986,940

195,521,871

1,203,967

-

174,378,587

230,429,366

81,663,457

143,524,831

2,373,661

1,553,700

-

-

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

32. กำ�ไรต่อหุ้น

ก �ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
ในระหว่างปี (หมายเหตุ 25)
งบการเงินรวม

กำ�ไร (บาท)
ส่วนแบ่งกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

33.เงินปันผลต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
บาท

1,188,491,589

1,346,420,410

662,571,740

966,037,589

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

1,350,000,000

0.88

1.00

0.49

0.72

เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจ�ำปี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลส�ำหรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ในอั ต ราหุ ้ น ละ 0.40 บาท
(พ.ศ. 2556 : หุ้นละ 0.30 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 540 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 405 ล้านบาท) โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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34. การซื้อธุรกิจ

บ ริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่งซึ่งต้องการออกจากธุรกิจในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 49.00 (เดิมถือหุ้นร้อยละ 50.00) ของบริษัท
โรงแรมกะตะภูเก็ต จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 110 ล้านบาท ท�ำให้สัดส่วนของการลงทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 99 เงินลงทุนในบริษัทโรงแรมกะตะ ภูเก็ต จ�ำกัด ได้เปลี่ยนสถานะจาก
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่บริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว และบริษัทได้ปรับมูลค่าของเงินลงทุน ณ วันดังกล่าวให้เป็นมูลค่า
ยุติธรรม โดยก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเป็นจ�ำนวนเงิน 16.60 ล้านบาท ถูกบันทึกในรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุน บริษัทที่ซื้อมาสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 46.49 ล้านบาท
และก�ำไรสุทธิ 12.41 ล้านบาท ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หากบริษัทซื้อบริษัทนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 รายได้ที่
เกิดแก่บริษัทจะเป็นจ�ำนวน 155.19 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 12.65 ล้านบาท
บริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จ�ำกัด
รายละเอียดของข้อมูลสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อกิจการมีดังต่อไปนี้
สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ

ล้านบาท

ราคาที่ตกลงซื้อขาย
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนวันรวมธุรกิจ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามส่วนที่ได้เสียที่ได้มา (รายละเอียดด้านล่าง)
กำ�ไรจากการซื้อธุรกิจแสดงรวมในรายได้อื่น

110.00
112.24
(308.71)
(86.47)
5.97

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ
เงินมัดจำ�
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3.77
1.31
4.43
585.43
1.71
1.57
(10.78)
(5.08)
(64.57)
(4.45)
(2.21)
(0.51)
(118.00)
(82.00)
(4.21)
(0.55)
311.83
(3.12)
308.71

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมา

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

35. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก จิ การและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอืน่ แห่งหนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ แห่ง โดยทีบ่ คุ คลหรือกิจการนัน้ มีอ �ำนาจควบคุมบริษทั หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบริษทั บริษทั ร่วมและบุคคลทีเ่ ป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริหารส�ำคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค�ำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ค วามสัมพันธ์ทกี่ ลุม่ บริษทั มีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ มีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษทั หรือเป็นกิจการทีบ่ ริษทั ควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคล
หรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้
ชื่อกิจการ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำ�กัด
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์บาย จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด
บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำ�กัด
บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.3
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 23.92
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกรรมการร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกรรมการร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อ

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ :
รายการ
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
รายได้ในการบริหารจัดการ
เงินปันผลรับ
ค่าบริหารจัดการ
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย
รายได้ค่าเช่าพื้นที่
ขาดทุนจากการสำ�รองการค้ำ�ประกัน
ค่าสิทธิการเช่า
ค่าบริการที่จอดรถจ่ายล่วงหน้า
ค่าขายอุปกรณ์
ค่าไฟฟ้า
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นโยบายการกำ�หนดราคา
อิงตามอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
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35.1) รายได้และค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

บริษัทย่อย

ค่าเช่ารับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ในการบริหารจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเช่าจ่าย

-

-

9,450,000

9,450,000

-

-

160,177,298

179,291,190

-

-

432,145,822

445,377,456

-

-

287,648,175

598,248,169

-

-

33,987,739

43,476,213

-

-

2,646,560

2,646,560

-

-

10,147,200

117,817,550

7,386,870

9,888,504

7,386,870

9,897,039

1,845,000

2,460,000

1,845,000

2,460,000

18,750,000

25,000,000

-

-

100,366,667

100,366,667

50,366,667

50,366,667

25,138,985

37,870,658

25,138,985

37,870,658

149,967,674

160,614,505

-

-

14,279,196

14,279,196

-

-

14,718,762

15,127,202

-

-

26,088,263

27,196,526

-

-

128,922,298

124,395,386

96,924,175

93,928,958

43,068,244

43,092,699

43,068,244

43,092,699

12,360,000

12,000,000

6,000,000

6,000,000

14,227,152

14,735,357

-

-

การร่วมค้า

รายได้ในการบริหารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
บริษัทร่วม
ค่าเช่ารับ
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าจ่าย
กิจการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

ค่าเช่ารับ
รายได้ในการบริหารจัดการ
รายได้อื่น
ค่าเช่าจ่าย
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริหารจัดการ
ค่าบริการอื่น

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

35.2) ลูกหนี้และเจ้าหนี้
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
กิจการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
รวม

-

-

116,773,275

46,853,483

108,346,121

11,657,709

370,137,691
2,891,595

46,853,483

108,346,121

128,430,984

373,029,286

12,460,167

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
กิจการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
รวม
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-

-

6,738,827

30,035,450

11,091,430

626,413

87,367

30,035,450

11,091,430

7,365,240

12,547,534
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35.3) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท

บาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.15- 4.75
4.15- 4.55

4.75
4.75

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

-

-

150,400,000

154,700,000

-

-

171,100,000

316,000,000

-

-

321,500,000

470,700,000

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิล์ด จำ�กัด
บริษัท เอส.พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จำ�กัด
บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต จำ�กัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จำ�กัด
บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำ�กัด
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จำ�กัด
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.15- 4.75
4.15- 4.75
4.15- 4.75
4.15- 4.75
4.15- 4.75
4.15- 4.75
4.15- 4.75
4.15- 4.75
4.15- 4.75
4.15- 4.75
4.15- 4.75
3.00
4.15- 4.75

4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
6.00

-

-

303,000,000

293,500,000

-

-

91,000,000

104,000,000

-

-

111,000,000

120,000,000

-

-

498,100,000

532,300,000

-

-

1,096,900,000

1,098,500,000

-

-

400,000

300,000

-

-

911,000,000

894,000,000

-

-

26,300,000

25,100,000

-

-

2,400,000

2,250,000

-

-

5,000,000

1,000,000

-

-

100,000

-

-

-

5,000,000

-

-

41,000,000

142,000,000

41,000,000

-

41,000,000

3,192,200,000

3,111,950,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การร่วมค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
ลดลง
เปลี่ยนประเภทเป็นบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

-

-

3,541,650,000

4,164,550,000

-

-

1,937,850,000

1,301,100,000

-

-

41,000,000

-

-

-

(2,006,800,000)

(1,924,000,000)

-

-

3,513,700,000

3,541,650,000

41,000,000

41,000,000

157,000,000

41,000,000

(41,000,000)

(116,000,000)

(41,000,000)

-

-

41,000,000

-

41,000,000

41,000,000

157,000,000

3,582,650,000

4,205,550,000

-

-

1,937,850,000

1,301,100,000

-

-

41,000,000

-

-

(116,000,000)

(2,047,800,000)

(1,924,000,000)

(41,000,000)

-

-

-

-

41,000,000

3,513,700,000

3,582,650,000
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35.4) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย
บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จำ�กัด
บริษัท โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เซ็นทาราลอยัลตี้มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้เซ็นทารา จำ�กัด
บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชั่นและเอ็กซิบิชั่น จำ�กัด
บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จำ�กัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

3.00
3.00
3.00
4.15 - 4.75
4.15 - 4.75
3.00
3.00
4.15 - 4.75
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
4.75
4.75
3.00
3.00
3.00

61,068,902
61,068,902

60,260,523
60,260,523

95,000,000
526,500,000
70,000,000
1,000,000
20,000,000
2,300,000
750,000
750,000
716,300,000

178,000,000
55,000,000
4,900,000
513,500,000
79,000,000
1,000,000
10,000,000
841,400,000

35.5) ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

66,619,534

38,577,125

66,619,534

38,237,125

1,185,234

1,204,593

1,185,234

1,204,593

67,804,768

39,781,718

67,804,768

39,441,718
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

35.6) สัญญาส�ำคัญที่ท�ำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าระยะยาว
บริษัท

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหว่างบริษัทกับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ�ำกัด (“CID”) ซึ่งท�ำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) บริษัทได้รับสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนที่ดินที่เช่าช่วงจากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ�ำกัด และสามารถด�ำเนินกิจการโรงแรมเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สัญญานี้ต่ออายุได้อีกครั้งละ 10 ปี บริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินประมาณ 73.7 ล้านบาท โดยแบ่งช�ำระเป็นงวด
ต่างๆ กันถึงปี พ.ศ. 2551
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2546 CID ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงกับ รฟท. โดยช�ำระค่าชดเชยสัญญาเช่าเพิ่มเติมให้แก่ รฟท.ในจ�ำนวนที่ตกลงร่วมกับ รฟท. บริษัทได้ตกลง
รับแบ่งค่าชดเชยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 65 ล้านบาท โดยช�ำระเป็นรายงวด 8 งวด เริ่มช�ำระงวดแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 และงวดสุดท้าย
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551
การโอนสินทรัพย์ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นวันครบก�ำหนดของสัญญาต่างตอบแทนดังกล่าว บริษัทต้องโอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวม
ถึงอุปกรณ์บางส่วนให้แก่ รฟท.ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันครบก�ำหนดสัญญาเป็นจ�ำนวน 23.9 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ใน
จ�ำนวนเดียวกัน
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้รับแจ้งจาก CID ว่า CID ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารฉบับใหม่ โดยมีระยะเวลาการเช่า 20 ปีกับ รฟท. แล้ว ดังนั้น บริษัท
จึงได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ CID เพื่อรักษาสิทธิและยืนยันการใช้สิทธิในการเข้าท�ำสัญญาเช่าช่วงใหม่กับ CID โดย CID ได้แจ้งให้บริษัทจ่ายเงินประกันสิทธิการ
เช่าที่ดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จ�ำนวน 95 ล้านบาท ในวันที่ CID เข้าท�ำสัญญาเช่ากับ รฟท.
ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทท�ำสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เดิมชื่อ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว)
และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพย์สินครุภัณฑ์ กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ�ำกัด (“ผู้ให้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 18
ธันวาคม พ.ศ. 2571 บริษัทจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส�ำหรับการเช่าช่วงสินทรัพย์รายปีให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่า
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,556 ล้านบาท ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริษัทบันทึกสิทธิเช่าช่วงและค่าเช่ารายปีจ�ำนวน 361 ล้านบาท เป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (หมายเหตุ 16) นอกจากนี้ บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ�ำนวนเงินรวม 31
ล้านบาท โดยบริษัทบันทึกค่าเช่าครุภัณฑ์เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 13)
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีบ่ ริษทั ได้ด�ำเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพย์สนิ เดิมตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของ รฟท. ทันทีที่มีการด�ำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทต้องส่งมอบครุภัณฑ์ที่เช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ รฟท. เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าตามสภาพ
ตามสมควรและอายุการใช้งานในขณะนั้น
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บ ริษัทย่อย
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย
สัญญาระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ�ำกัด (“CSBR”) ได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารกับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (“TP1”) โดย CSBR
ตกลงขายอาคารโรงแรมพร้อมเฟอร์นเิ จอร์ทใี่ ช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ TP1 และ CSBR ได้ท�ำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวกลับคืนจาก TP1 ตามสัญญาเช่าอาคาร
ฉบับลงวันที่เดียวกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ในสัญญา และสามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 3 ปี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 CSBR ยังได้
ท�ำสัญญาให้เช่าที่ดินแก่ TP1 เป็นระยะเวลา 15 ปี ภายใต้สัญญานี้ TP1 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่เช่าตามสัญญานี้ ตกลงจะขาย
อาคารโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในอาคารโรงแรมในวันที่มีการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมดังกล่าวให้แก่ CSBR เมื่อ CSBR ได้ช�ำระราคาซื้อคืนอาคารโรงแรม
และเฟอร์นิเจอร์ให้แก่ TP1 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ TP1 ได้ว่าจ้าง CSBR ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นระยะเวลา 15 ปี และ
เพือ่ เป็นหลักประกันการช�ำระหนีแ้ ละปฏิบตั ติ ามสัญญา CSBR ตกลงจ�ำนองทีด่ นิ อันเป็นทีต่ งั้ ของโรงแรม และให้บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) (“CPH”)
จัดท�ำหนังสือรับรองการช�ำระหนี้และการปฏิบัติตามสัญญาเช่าอาคาร และสัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 CSBR และ TP1 ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญา โดย CSBR และ TP1 ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าอาคาร สัญญาว่าจ้าง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาจ�ำนองที่ดิน โดยให้สัญญาต่างๆ ดังกล่าวมีผลสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง นอกจากนี้ CSBR ตกลงซื้อ และ TP1
ตกลงขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในอาคารโรงแรม ณ วันที่ท�ำบันทึกข้อตกลง ในราคา 1 ล้านบาท โดย TP1 ตกลงโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ CSBR และ CSBR ได้ช�ำระราคาค่าซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ TP1 เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ท�ำบันทึกข้อตกลง และในวันเดียวกัน CPH
และ TP1 ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงยกเลิกค�ำรับรองการช�ำระหนี้ เพื่อยกเลิกหนังสือรับรองการช�ำระหนี้ ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ที่ CPH ได้ท�ำไว้กับ TP1 เพื่อ
รับรองการช�ำระหนี้ของ CSBR ภายใต้สัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าอาคาร และสัญญาเช่าที่ดินที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 TP1 ได้ขายอาคารโรงแรมให้แก่ CPH เนื่องจาก CSBR ไม่ประสงค์ใช้สิทธิซื้ออาคารโรงแรมตามสัญญาเช่าที่ดิน ลงวันที่ 12 ธันวาคม
พ.ศ. 2545 โดย TP1 ได้รับค่าตอบแทนจากการขายอาคารเป็นจ�ำนวนเงิน 1,450 ล้านบาท
สัญญาระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (ชื่อเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุย บีชรีสอร์ท) กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดย
มีสาระส�ำคัญต่อไปนี้
1บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ�ำกัด (“CSBR”) ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินกับ CTARAF เพื่อให้ CTARAF เช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาได้น�ำสัญญา
เช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551) ทัง้ นี้ CTARAF ตกลงช�ำระค่าเช่าทีด่ นิ เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,500 ล้านบาท โดยช�ำระทัง้ จ�ำนวนในวันจดทะเบียน
การเช่า CSBR บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้รบั ล่วงหน้ารอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน และทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้โดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า 30 ปี
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าดังกล่าวสุทธิจากค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 50.0 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 50.0 ล้านบาท)
คงเหลือจ�ำนวน 1,186.7 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 1,236.7 ล้านบาท)
2บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) (“CPH”) ได้ท�ำสัญญาเช่าอาคารสิง่ ปลูกสร้างโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมทัง้ ระบบสาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ CTARAF เพื่อให้ CTARAF เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาได้น�ำสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551)
ทั้งนี้ CTARAF ตกลงช�ำระค่าเช่าอาคารเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,510 ล้านบาท โดยช�ำระทั้งจ�ำนวนในวันจดทะเบียนการเช่า CPH บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้รับล่วง
หน้ารอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ และทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557 รายได้รบั ล่วงหน้าสุทธิจากค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 50.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 50.3 ล้านบาท) คงเหลือจ�ำนวน 1,194.7 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 1,245.0 ล้านบาท)
ภ ายใต้สญ
ั ญาเช่าอาคารสิง่ ปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบั จากวันจดทะเบียนการเช่า CTARAF จะมีรายได้คา่ เช่าจากการน�ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ ยกว่ารายได้คา่ เช่าประกันสะสม ตามจ�ำนวนเงินทีร่ ะบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายได้คา่ เช่าสะสมน้อยกว่ารายได้คา่ เช่าประกันสะสมตาม
สัญญา CPH ตกลงจะช�ำระเงินให้ CTARAF ในจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างระหว่างรายได้ค่าเช่าสะสมของกองทุนรวม ลบด้วยรายได้ค่าเช่าประกันสะสม
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 CPH และ CSBR ได้ท�ำสัญญาเกี่ยวกับการประกันรายได้ของ CTARAF โดย CSBR ในฐานะผู้ให้เช่าที่ดินซึ่งได้รับประโยชน์ส่วนหนึ่งจาก
การเช่าทรัพย์สินของ CTARAF ตกลงร่วมรับประกันรายได้ค่าเช่า โดยหาก CPH ต้องช�ำระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันข้างต้น CSBR ตกลงจะ
ช�ำระเงินค่ารับประกันบางส่วนให้แก่ CPH ตามอัตราร้อยละที่ก�ำหนดในสัญญา
ท งั้ นี้ หาก CTARAF ประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ และสัญญาเช่าอาคาร ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ไปอีกนับจากวันครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ต้องแจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวให้แก่ CSBR และ CPH แล้วแต่กรณี ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในปีที่ 26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกันเจรจาราย
ละเอียดในการต่ออายุสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จภายในปีที่ 27 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า
3CSBR ได้ท�ำสัญญาซือ้ ขายเฟอร์นเิ จอร์และอุปกรณ์ทไี่ ด้ตดิ ตัง้ ใช้งานอยูใ่ นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงช�ำระค่าตอบแทน
การรับโอนกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 80 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยช�ำระทั้งจ�ำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ (วันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2551)
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4CTARAF ได้ท�ำสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุยกับ บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (“CSHM”) เพื่อให้เช่าที่ดิน
อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีระยะเวลาการเช่า
3 ปี นับจากวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ CTARAF ตกลงให้ค�ำมั่นแก่ CSHM เพื่อให้ CSHM มีสิทธิเช่าทรัพย์ที่เช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวันที่ครบระยะเวลาการ
เช่า โดย CSHM ต้องแจ้งให้ CTARAF ทราบถึงการใช้สิทธิตามค�ำมั่นให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันครบระยะเวลาการเช่า
ตามสัญญาฉบับนี้ CSHM ตกลงช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าคงที่ ในอัตรารวม 225 ล้านบาทต่อปี และค่าเช่าแปรผัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละตามอัตรา
ที่ก�ำหนดในสัญญาของรายได้หลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเช่าคงที่
ท งั้ นีต้ ามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง CSHM ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญา เช่น ส่งมอบเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญา เปิดบัญชีและด�ำรง
บัญชีเงินฝากต่างๆ รวมทัง้ โอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ CTARAF ไม่กอ่ หนี้เพิม่ เติม ขาย จ�ำหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมด หรือ
บางส่วน ให้เงินกู้ ลงทุนใดๆ ยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CTARAF
แ ต่ในกรณีที่บริษัทย่อยแสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือป้องกันของบริษัทย่อย และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้
เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของบริษัทย่อย ในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัยชั่วคราว”)
และส่งผลให้บริษัทย่อยไม่สามารถช�ำระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมตามจ�ำนวน และระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญาเช่าช่วง ให้บริษัทย่อยช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม
ในจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ ของก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี เสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย(“EBITDA”) ที่ค�ำนวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงระยะ
เวลาดังกล่าวโดยไม่ถือว่า บริษัทย่อยตกเป็นผู้ผิดนัดช�ำระหนี้
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาบริษทั ย่อยประสบกับเหตุการณ์ทไี่ ม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมหรือป้องกันได้ของบริษทั ย่อยซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมใน
ทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจโลก ความวุน่ วายทางการเมืองภายในประเทศไทย และการเปลีย่ นแปลงของสัดส่วนของประเภทลูกค้าท�ำให้อปุ สงค์ของห้อง
พักมีสดั ส่วนลดลง ท�ำให้บริษทั ย่อยไม่สามารถมีผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามทีค่ าดการณ์ได้ เนือ่ งจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของสมุย ภายหลังการจัดตัง้
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั ส�ำคัญจากสถานการณ์กอ่ นจัดตัง้ กองทุนรวม บริษทั ย่อยจึงจัดท�ำหนังสือลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 ส่งให้กองทุนรวมเพือ่ แสดง
ความจ�ำนงขอใช้สทิ ธิช�ำระค่าเช่าในจ�ำนวนร้อยละ 100 ของก�ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี เสือ่ มราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย (“EBITDA”) ตามสิทธิตามข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง
ภ ายหลังจากทีไ่ ด้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวแก่กองทุนรวม กองทุนรวมได้พจิ ารณาถึงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยได้ประชุมร่วมกับบริษทั ย่อยเพือ่ พิจารณายืนยันข้อเท็จจริงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงได้ร่วมกันแต่งตั้งบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อศึกษาสภาวะตลาดของโรงแรมบนเกาะสมุย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ.
2555 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นแก่กองทุนรวมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและสภาวการณ์ของการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบริษัทย่อยและกองทุนรวม และกองทุนรวมได้มีหนังสือลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ส่งให้บริษัทย่อยว่ากองทุน
รวมมีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือป้องกันของบริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช
รีสอร์ท สมุย ในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว และเป็นเหตุให้บริษัทย่อยไม่สามารถช�ำระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวม
ตามจ�ำนวนและระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญาเช่าช่วงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการปรับค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซึ่งบริษัทย่อยมีสิทธิช�ำระค่า
เช่าให้แก่กองทุนรวมในจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายของบริษัทย่อย (“EBITDA”) นับตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นระยะเวลาสิ้นสุดรอบการเช่าของสัญญาเช่าช่วงดังกล่าว
 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยยังคงรับด�ำเนินการบริหารและเช่าอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โดยยังไม่มีการตกลงอัตราค่า
ณ
เช่าใหม่ แต่บริษทั ย่อยเชือ่ ว่าค่าเช่าทีจ่ ะตกลงกันใหม่นนั้ จะถูกก�ำหนดตามอัตราค่าเช่าเดิม ดังนัน้ ในระหว่างขัน้ ตอนการตกลงอัตราค่าเช่าใหม่ บริษทั ย่อยจึงบันทึกค่าเช่า
ในจ�ำนวนร้อยละ100 ของก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (“EBITDA”) ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากอัตราค่าเช่าใหม่ที่ตกลงกัน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

141

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พัทยา
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ�ำกัด (“ผู้ขายฝาก”) ได้ท�ำสัญญาขายฝากที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท
พัทยากับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผู้ซื้อฝาก”) และผู้ขายฝากอีกรายหนึ่งได้ท�ำสัญญาขายฝากที่ดิน กับ กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผู้ซื้อฝาก”) เพื่อให้บริษัท เซ็นทรัล
หัวหินบีช รีสอร์ท จ�ำกัด (“CHBR”) เช่าและด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโรงแรม ซึ่งคู่สัญญาตกลงให้ผู้ขายฝาก หรือบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ�ำกัด หรือบริษัท
โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จ�ำกัด (มหาชน) รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิไถ่คืนทรัพย์ที่ขายฝากจากผู้ซื้อฝากในราคาสินไถ่ตามที่ระบุในสัญญาภายในก�ำหนดระยะเวลา 10 ปี
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิไถ่คืนมีความประสงค์จะไถ่ทรัพย์ที่ขายฝากให้เสร็จสิ้นก่อนก�ำหนด 10 ปีต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ซื้อฝากให้
ทราบล่วงหน้าก่อนถึงก�ำหนดการผ่อนช�ำระงวดถัดไปไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ผู้ขายฝากทั้งสองรายได้ท�ำหนังสือสละสิทธิในการไถ่คืนทรัพย์ที่ขายฝากให้แก่บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ�ำกัด และบริษัทโรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อเป็นหลักประกันการช�ำระหนี้และปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทได้ออกหนังสือรับรองการช�ำระหนี้ของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ�ำกัด กับกองทุนรวมไทย
พัฒนา 2
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ�ำกัด ได้ท�ำหนังสือสละสิทธิในการไถ่คืนทรัพย์ที่ขายฝากให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียว
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ�ำกัด (“CHBR”) ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พัทยา
(“อาคารโรงแรม”) กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุน”) เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีก�ำหนดระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ CHBR ตกลงช�ำระค่าเช่าเป็นงวดรายหกเดือน ในอัตรางวดละ 55 ล้านบาท อัตราค่าเช่านี้ใช้บังคับส�ำหรับระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นคู่สัญญาจะพิจารณาปรับค่าเช่าตามความเหมาะสม ค่าเช่างวดแรกมีก�ำหนดช�ำระในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เพื่อเป็น
ค่าเช่าส�ำหรับระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และงวดถัดไปจะมีก�ำหนดช�ำระในวันท�ำการที่สามก่อนสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคมในแต่ละปี ค่าเช่างวดสุดท้ายจะช�ำระในวันที่สัญญานี้ระงับหรือสิ้นสุดลง ในจ�ำนวนเงินซึ่งคิดค�ำนวณตามจ�ำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงนับตั้งแต่
วันถัดจากก�ำหนดวันช�ำระค่าเช่าในงวดก่อนหน้าจนถึงวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทได้ไถ่ถอนที่ดินคืนจากกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ซึ่งเป็นผู้ซื้อฝาก และได้น�ำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน
จากธนาคารแทน
นอกจากนี้ CHBR ตกลงทีจ่ ะด�ำเนินการก่อสร้างอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างอืน่ ใดบนทรัพย์ทเี่ ช่า เพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่าทีด่ นิ และอาคารโรงแรมเป็นการตอบแทนการทีก่ องทุน
ตกลงให้ CHBR เช่าทรัพย์ที่เช่า และภายหลังจากปีที่หนึ่งนับจากวันเริ่มต้นของระยะเวลาการเช่า CHBR ตกลงที่จะซ่อมแซมใหญ่หรือพิจารณาปรับปรุงอาคารโรงแรม
เพื่อปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์ที่เช่าให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจโรงแรม
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทได้ท�ำสัญญาโอนสิทธิการเช่ากับ CHBR และกองทุน โดยบริษัทได้รับโอนสิทธิการเช่ารวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาเช่า
ที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ�ำกัด (“CWH”) ได้ท�ำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย
4 (“กองทุน”) เพื่อพัฒนาและใช้ประกอบการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง CWH ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่ารายปีให้แก่กองทุนตลอด
อายุของสัญญาซึ่งสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2575 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,188.8 ล้านบาท ทั้งนี้ CWH ได้ช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าเมื่อลงนามในสัญญาเป็นจ�ำนวนเงิน 275
ล้านบาท ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 CWH ได้จ่ายค่าเช่ารายปีเป็นจ�ำนวน 15.8 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 15.8 ล้านบาท) ซึ่งบันทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการ
เงินรวม (หมายเหตุ 16)
สัญญาข้างต้นยังได้ก�ำหนดให้ CWH ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่ CWH ได้ซ่อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างขึ้นบนที่ดินที่เช่าช่วงให้แก่เจ้าของ
ทรัพย์สินคือส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทันทีที่มีการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดังกล่าวเสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 CWH ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ CWH ได้รับการอนุมัติผ่อนปรนการขยาย
ระยะเวลาการพัฒนาและก่อสร้างอาคารโรงแรม และโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าของทรัพย์สิน
สัญญาบริการระยะยาว
บริษัท
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 บริษัทได้ท�ำสัญญาค่าตอบแทนการจัดการกับบริษัทย่อย โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
ค่าตอบแทนการจัดการดังกล่าวก�ำหนดช�ำระเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ คู่สัญญามีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานที่ด�ำเนินการนี้ หรือเพิ่มหรือลดเงินค่าตอบแทนโดย
จะต้องท�ำความตกลงเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
-บริษทั ได้ท�ำสัญญาค่าตอบแทนการจัดการส�ำหรับบริษทั ย่อย 7 แห่งในกลุม่ โรงแรมเพือ่ บริหารงานกิจการโรงแรม ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว บริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทนการ
จัดการในอัตราเป็นร้อยละที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาของรายได้สุทธิจากการให้บริการ โดยแยกเป็นค่าบริหารจัดการและค่าจัดการการตลาด
-บริษทั ได้ท�ำสัญญาการจัดการด้านการตลาดกับบริษทั ย่อยอีกหนึง่ แห่งในกลุม่ โรงแรม ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวบริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทนเฉพาะการจัดการด้านการตลาด
ในอัตราเป็นร้อยละที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาของรายได้สุทธิจากการให้บริการ
-บริษัทได้ท�ำสัญญาค่าตอบแทนการบริหารงานกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (“CRG”) ส�ำหรับการบริหารงานของ CRG ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทจะ
ได้รับค่าตอบแทนการจัดการเป็นจ�ำนวนเงินคงที่เป็นรายเดือน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทได้ท�ำสัญญาการจัดการกับบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30
ปี นับจากวันที่ในสัญญา บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนการจัดการในอัตราที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ท�ำสัญญาการจัดการกับบริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จ�ำกัด และ บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต
จ�ำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญาจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตามล�ำดับ สัญญาดังกล่าว
สามารถต่ออายุอัตโนมัติได้อีก 5 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนการจัดการในอัตราที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาการบริการกับบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ�ำกัด มีก�ำหนด 1 ปี เพื่อรับข้อมูลทางธุรกิจและค�ำแนะน�ำ
ต่างๆ อันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์โดยมีอัตราค่าบริการเดือนละ 1,000,000 บาท สัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้ทุก 1 ปี โดยที่อัตราค่าบริการ
จะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
บริษัทย่อย
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ�ำกัด (“CHY”) ได้ท�ำสัญญาให้เช่าและให้บริการกับบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ำกัด มีก�ำหนดเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2567 โดยบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ำกัด ได้ตกลงเช่าส่วนหนึ่งของอาคารของ CHY เพื่อใช้ประกอบกิจการศูนย์การค้า โดย CHY มีรายได้รวมประมาณ 428
ล้านบาท ตลอดอายุของสัญญา ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าดังกล่าวสุทธิจากค่าตัดจ�ำหน่ายคงเหลือจ�ำนวน 140.4 ล้าน
บาท (พ.ศ. 2556 : 154.6 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาการบริการกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ�ำกัด มีก�ำหนด 1 ปี เพื่อ
รับข้อมูลทางธุรกิจและค�ำแนะน�ำต่างๆ อันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้
ทุก 1 ปี โดยที่อัตราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
สัญญาเช่าและบริการระยะยาว
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุป๊ จ�ำกัด (“CRG”) มีสญ
ั ญาเช่าและบริการระยะยาวกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นเวลา 3- 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2569 ตามเงือ่ นไขของสัญญา
CRG จะต้องจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงที่รายเดือน หรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม
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288,343,196

310,582,819

210,371,280

261,407,611

5,756,039

8,772,621

504,470,515

580,763,051
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35.7)ภาระค�้ำประกันตามสัญญาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ค�้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและการค�้ำประกันอื่นของบริษัทย่อยบางแห่งต่อ
ธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจ�ำนวนเงินรวม 32 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 32 ล้านบาท)
บริษัทได้ค�้ำประกันการช�ำระหนี้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ�ำกัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงินค�้ำประกันไม่น้อยกว่า 2,350 ล้านบาท
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 CWH ได้เบิกเงินกู้เต็มจ�ำนวน ทั้งหมด 2,300 ล้านบาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินกู้ดังกล่าวมียอดคงเหลือจ�ำนวน 500 ล้าน
บาท (พ.ศ. 2556 : 500 ล้านบาท)
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด มีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินเกี่ยวกับการค�้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงิน
กู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เป็นจ�ำนวนเงินรวม 55.8 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 50 ล้านบาท)

36. ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้การก่อสร้างโรงแรม
รวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานและค่าบริการ ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

78,172,649
78,172,649

93,873,253
93,873,253

6,537,206
6,537,206

6,789,746
6,789,746

171,224,031
132,268,837
1,508,530
305,001,398

160,868,578
117,091,511
1,922,630
279,882,719

-

-

37. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า

ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ของกลุม่ บริษทั ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงิน 50 ล้านบาทในคดีผบู้ ริโภค ขณะนีท้ ปี่ รึกษาด้านกฎหมายของกลุม่ บริษทั อยูร่ ะหว่าง
การด�ำเนินการและรอการพิจารณาจากศาลอุธรณ์วา่ เป็นคดีผบู้ ริโภคหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั เชือ่ ว่าจะไม่เกิดผลเสียหายอย่างมีสาระส�ำคัญต่อกลุม่ บริษทั
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ศาลจังหวัดได้ตัดสินให้บริษัทย่อยช�ำระเงินจ�ำนวน 0.50 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการยื่น
อุทธรณ์บริษัทจึงยังไม่มีการบันทึกหนี้สินดังกล่าว
38. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา
หุ้นละ 0.40 บาท (พ.ศ. 2556 : หุ้นละ 0.40 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 540.0 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 540.0 ล้านบาท)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1. ผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,282.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 825.8 ล้านบาท หรือ 4.7% จากปีก่อน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 0.7% และราย
ได้จากธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 9.3% บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ�ำนวน 3,572.8 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 223.7 ล้านบาท หรือ 5.9% และมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานปกติ 1,154.8 ล้านบาท ลดลง 204.2 ล้านบาท หรือ 15.0% จากปีก่อน และมีก�ำไรสุทธิหลังรายการ
พิเศษ 1,188.5 ล้านบาท ลดลง 158.1 ล้านบาท หรือ 11.7%
ในปี 2557 โรงแรมในกรุงเทพฯได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดา้ นการมืองโดยเริม่ ตัง้ แต่ปลายปี 2556 ซึง่ ส่งผลกระทบกับการท่องเทีย่ ว ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วลดลง อย่างไร
ก็ตาม สถานการณ์ดา้ นการเมืองเริม่ ดีขนึ้ หลังจากไตรมาส 3 นอกจากนัน้ ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุน้ การท่องเทีย่ วโดยภาครัฐและองค์กรต่างๆ ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ส่วนโรงแรมประเภทรีสอร์ททางภาคใต้สว่ นใหญ่ยงั มีรายได้ดกี ว่าปีกอ่ น นอกจากนีโ้ รงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รสี อร์ทและสปา มัลดีฟส์ และโรงแรมเซ็นทารา
ราสฟูชริ สี อร์ท และสปา มัลดีฟส์ มีผลการด�ำเนินงานทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ธรุ กิจโรงแรมเติบโตและมีรายได้เพิม่ ขึน้ ในขณะทีธ่ รุ กิจอาหารนัน้ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในเรือ่ งของรายได้ทเี่ พิม่ มากขึน้ ถึง 842 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.3% จ�ำนวนสาขาทีข่ ยายเพิม่ มากขึน้ ถึง 38 สาขา และการเปิดให้บริการของแบรนด์ใหม่ คือ คัตสึยะ
ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบก�ำไรขาดทุนรวม ประจ�ำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
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รายงายทางการเงิน
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(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2557

ปี 2556
(ตามที่ปรับใหม่)
จำ�นวนเงิน
%
7,937.1
45.5%

เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึ้น + / ลดลง-)
จำ�นวนเงิน
%
+54.2
+0.7%

รายได้จากธุรกิจโรงแรม

จำ�นวนเงิน
7,991.3

%
43.7%

รายได้จากธุรกิจอาหาร

9,900.7

54.2%

9,058.8

51.9%

+841.9

+9.3%

รายได้อื่น

390.8

2.1%

461.1

2.6%

-70.3

-15.2%

รวมรายได้

18,282.8

100.0%

17,457.0

100.0%

+825.8

+4.7%

ต้นทุนทางตรง – ธุรกิจโรงแรม

(2,972.1)

(16.2%)

(3,003.1)

(17.2%)

-30.9

-1.0%

ต้นทุนทางตรง- ธุรกิจอาหาร

(4,884.0)

(26.6%)

(4,398.3)

(25.2%)

+485.7

+11.0%

รวมต้นทุนขาย(1)

(7,856.1)

(42.8%)

(7,401.4)

(42.4%)

+454.7

+6.1%

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่นๆ

(6,880.3)

(37.6%)

6,293.0

36.0%

+587.3

+9.3%

บวก ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

26.4

0.1%

33.9

0.2%

-7.5

-22.2%

กำ�ไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA)

3,572.8

19.5%

3,796.5

21.7%

-223.7

-5.9%

หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

(1,587.7)

(8.7%)

(1,551.5)

(8.9%)

+36.2

+2.3%

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT)

1,985.1

10.9%

2,245.0

12.9%

-259.9

-11.6%

หัก ต้นทุนทางการเงิน

(455.3)

(2.5%)

(506.6)

(2.9%)

-51.3

-10.1%

หัก ภาษีเงินได้

(366.4)

(2.0%)

(426.0)

(2.4%)

-59.6

-14.0%

หัก กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

(108.9)

(0.6%)

(53.7)

(0.3%)

+55.2

+102.8%

บวก รายได้จากการตัดจำ�หน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า –เซ็นทาราแกรนด์ สมุย

100.3

0.5%

100.3

0.6%

-

-

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำ�เนินงานปกติ

1,154.8

6.3%

1,359.0

7.8%

-204.2

-15.0%

(กำ�ไร/ ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน)

(69.4)

(0.4%)

(12.4)

(0.1%)

+57.0

+459.9%

บวก กำ�ไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

103.1

0.6%

-

-

+103.1

+100.0%

รายการพิเศษ
บวก ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,188.5

6.5%

1,346.6

7.7%

-158.1

-11.7%

กำ�ไรขั้นต้น

10,136.2

56.3%

9,694.5

56.7%

+441.5

+4.6%

(1) ต้นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด�ำเนินงานหลัก 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจอาหาร โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจ
อาหารในปี 2557 มีสัดส่วน 46 : 54 (ปี 2556: 47 : 53)
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,282.8 ล้านบาท (ปี 2556: 17,457.0 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 825.8 ล้านบาท หรือ 4.7% ดังนี้
รายได้จากธุรกิจโรงแรม

รายได้จากธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย 1) รายได้ค่าห้องพัก 2) รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) รายได้จากการให้บริการอื่นๆ เช่น การบริการรถรับส่ง การบริการ
ซักรีด การบริการสปา ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยง เป็นต้น โดยสัดส่วนระหว่างรายได้ทั้ง 3 ประเภท ในปี 2557 เฉลี่ยประมาณ 62 : 29 : 9
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยต่อห้อง และรายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามโรงแรม สรุปได้ดังนี้
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย-%*
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย – บาท*
รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (Rev Par) – บาท*
* รวมโรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รายได้จากธุรกิจโรงแรม
1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
4. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
5. โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
6. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
7. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่
9. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
10. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต
12. โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต
14. โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต *
15. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์
16. โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์
17. อื่นๆ
รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม
* โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี่ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
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ปี 2557
74.8%
4,855
3,632

ปี 2556
79.8%
4,370
3,486

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-5.0%
+485
+146

ปี 2557
916.5
625.9
438.2
170.7
34.6
128.0
93.3
467.4
1,133.3
1,116.0
746.7
378.8
46.0
862.6
816.9
16.4
7,991.3

ปี 2556
1,052.4
618.6
443.1
196.5
34.1
132.6
98.0
430.6
1,458.4
1,150.9
719.2
370.3
762.5
452.3
17.6
7,937.1

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(135.9)
7.3
(4.9)
(25.8)
0.5
(4.6)
(4.7)
36.8
(325.1)
(34.9)
27.5
8.5
46.0
100.1
364.6
(1.2)
54.2

%
-6.3%
+11.1%
+4.2%
(หน่วย : ล้านบาท)
%
-12.9%
+1.2%
-1.1%
-13.1%
+1.5%
-3.5%
-4.8%
+8.5%
-22.3%
-3.0%
+3.8%
+2.3%
+100.0%
+13.1%
+80.6%
-6.8%
+0.7%

รายงานประจำ�ปี 2014

รายได้ของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 54.2 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้น 0.7%) จากปีก่อน โดยโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเท่ากับ 74.8% ลดลง 5.0% ในขณะที่อัตราค่าห้องพักเท่ากับ
4,855 บาท เพิ่มขึ้น 485 บาท สาเหตุหลักเนื่องจาก โรงแรมในกรุงเทพฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการมืองโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2556 ซึ่งส่งผลกระทบกับการท่อง
เที่ยว ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่มดีขึ้นหลังจากไตรมาส 3 นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดย
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนโรงแรมประเภทรีสอร์ททางภาคใต้ส่วนใหญ่ยังมีรายได้ดีกว่าปีก่อน
นอกจากนี้โรงแรมที่ประเทศมัลดิฟส์ 2 โรงแรมมีผลการด�ำเนินงานที่ดี โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 111.8 ล้านบาท และ
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการปลายเดือนมีนาคม 2556 มีรายได้เพิ่มขึ้น 350.7 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจอาหาร

รายได้จากธุรกิจอาหารประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าเคเอฟซี มิสเตอร์โดนัท อานตี้แอนส์ เป็บเปอร์ลันช์ เบียร์ดปาปา ชาบูตง
ราเมน โคล์ดสโตน ครีมเมอรี่ ริว ชาบู ชาบู โยชิโนยะ โอโตยะ เดอะ เทอเรส เทนยะ และ คัตสึยะ รายได้จากธุรกิจอาหารของแต่ละเครื่องหมายการค้า และอัตราการเติบโตของ
รายได้ แสดงได้ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เครื่องหมายการค้า
มิสเตอร์ โดนัท
เคเอฟซี
อานตี้แอนส์
เป็บเปอร์ลันช์
เบียร์ดปาปา
ชาบูตง ราเมน
โคลด์สโตน ครีมเมอรี่
ริว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ*
รายได้จากการขายอื่นๆ
รวมรายได้ธุรกิจอาหาร

อัตราการเติบโตของรายได้
Total System Sales (TSS) Growth
Same Store Sales (SSS) Growth

ปี 2557
1,904.9
5,352.6
731.5
188.9
12.4
238.7
89.8
17.3
196.9
880.2
97.8
49.1
11.8
128.8
9,900.7

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2556
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
%
1,852.7
52.2
+2.8%
4,723.5
629.1
+13.3%
756.4
(24.9)
-3.3%
209.6
(20.7)
-9.9%
47.5
(35.1)
-73.9%
233.1
5.6
+2.4%
70.5
19.3
+27.4%
21.3
(4.0)
-18.8%
174.8
22.1
+12.6%
771.2
109.0
+14.1%
70.1
27.7
+39.5%
4.8
44.3
+922.9%
11.8
+100.0%
123.3
5.5
+4.5%
9,058.8
841.9
+9.3%
* คัตสึยะเริ่มเปิดบริการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557

ปี 2557
+9.3%
+1.4%
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จ�ำนวนสาขาของแต่ละเครื่องหมายการค้า ณ สิ้นปี 2557 และ 2556 เป็นดังนี้
เครื่องหมายการค้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เคเอฟซี
มิสเตอร์ โดนัท
อานตี้แอนส์
เป็บเปอร์ลันช์
เบียร์ดปาปา
ชาบูตง ราเมน
โคล์ดสโตน ครีมเมอรี่
ริว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ (เปิด 11 ตุลาคม 2556)
คัตสึยะ(เปิด 15 กรกฎาคม 2557)
รวม

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

203
324
125
16
15
14
1
18
47
11
4
3
781

194
309
117
18
6
14
16
1
18
40
8
2
743

9
15
8
(2)
(6)
1
(2)
7
3
2
3
38

รายได้ของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 841.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% จากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์สุทธิ 38 สาขา การ
พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการปรับขึน้ ราคาขายสินค้า ตลอดจนถึงการจัดท�ำรายการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทเี่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ธุรกิจ
อาหารมีจ�ำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2557 ทั้งสิ้น 781 สาขา โดยมีอัตราการเพิ่มของยอดขายรวม (Total-System-Sales Growth) เป็น 9.3% และอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม
(Same-Store-Sales Growth) เป็น 1.4% (ปี 2556: 9.7% และ 0.9%) ตามล�ำดับ
รายได้อื่น

รายได้อื่นลดลง 70.3 ล้านบาท หรือ 15.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการบริหารโรงแรมของบุคคลอื่น ซึ่งว่าจ้างให้บริษัทเข้าบริหารงาน
ภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนุนทางการตลาด รายได้จากเงินชดเชยค่าสินไหมและอื่นๆ
เป็นต้น รายได้อื่นลดลงเนื่องจากการลดลงของรายได้จากเงินชดเชยค่าสินไหมและค่าชดเชยอื่นๆ
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ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจ�ำนวน 7,856.1 ล้านบาท (ปี 2556: 7,401.4 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้น 56.3% (ปี 2556: 56.7%) โดยสามารถแยก
แสดงตามธุรกิจหลักได้ดังนี้
ประเภทธุรกิจ

ปี 2557

ปี 2556

% เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนขาย(ล้านบาท) กำ�ไรขั้นต้น (ล้านบาท) อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%) ต้นทุนขาย (ล้านบาท) กำ�ไรขั้นต้น (ล้านบาท) อัตรากำ�ไรขั้นต้น(%)

ธุรกิจโรงแรม

2,972.1

ธุรกิจอาหาร
รวม*

ของต้นทุนขาย

5,119.4

63.3%

3,003.1

5,034.2

62.6%

-1.0%

4,884.0

5,016.8

50.7%

4,398.3

4,660.3

51.4%

+11.0%

7,856.1

10,136.2

56.3%

7,401.4
9,694.5
56.7%
+6.1%
*หมายเหตุ: ต้นทุนขายและกำ�ไรขั้นต้นไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย

ธุรกิจโรงแรม

ในปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจ�ำนวน 2,972.1 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนการให้บริการห้องพัก ต้นทุนอาหารและเครือ่ ง
ดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้น 63.3% ของรายได้จากการขายและ
บริการ (ปี 2556: 62.6%) อัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ โรงแรมใหม่สองแห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์ และ โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์
ธุรกิจอาหาร

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจอาหารจ�ำนวน 4,884.0 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการ
พนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้น 50.7% ของรายได้จากการขาย (ปี 2556: 51.4%) อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน สาเหตุ
หลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางตรง ซึ่งแปรผันตามการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญของยอดขายรวม และ จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากการปันส่วนมาจากค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นและการจัดรายการส่งเสริมการขาย ก็เป็นอีกสาเหตุที่ท�ำให้มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริหารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริการการใช้บัตรเครดิต ค่าสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เป็นต้น โดยในปี 2557
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ�ำนวน 6,880.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 587.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็น
37.6% ของรายได้รวม (ปี 2556: 36.0%) อัตราค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น สาเหตุหลักเกิดจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในระหว่าง
ปีงวดเดียวกันปีที่แล้วรวมทั้งสิ้น 38 สาขา
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (สุทธิ:ขาดทุนจากการประเมินราคาราคาทรัพย์สิน) 43.1 ล้านบาท (ปี 2556: ก�ำไร 21.5 ล้าน
บาท) กล่าวคือ ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 64.6 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากส่วนแบ่งขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สินที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 108.9 ล้านบาท (ปี 2556: ก�ำไร 53.7 ล้านบาท) กล่าวคือ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน
55.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 102.8% ของก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในปีก่อน
รายการพิเศษ (ปี 2557)

ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน – จากการที่ธุรกิจโรงแรมได้ขยายธุรกิจ โดย วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติม
ร้อยละ 49.00 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00) ของโรงแรม กะตะภูเก็ต จ�ำกัด ท�ำให้สัดส่วนของการลงทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 99.00 เงินลงทุนในบริษัทโรงแรม กะตะภูเก็ต
จ�ำกัด ได้เปลี่ยนสถานะจากส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เนื่องจาก เงินลงทุนที่แต่เดิมกลุ่มบริษัทได้เคยบันทึกส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ดังกล่าว เมื่อกลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจและเข้าลงทุน
เพิ่มเติม อันส่งผลให้กิจการที่ควบคุมร่วมกัน กลายมาเป็นบริษัทย่อย ในทางบัญชี บริษัทจะต้องท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมก่อนการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ส่งผลให้เงินลงทุนที่
แต่เดิมเคยรับรูม้ ลู ค่าตามวิธสี ว่ นได้เสีย ต้องปรับราคาให้เท่ากับมูลค่ายุตธิ รรมของกิจการ จากสาเหตุทไี่ ด้กล่าวมาเบือ้ งต้น ท�ำให้บริษทั รับรูร้ ายการพิเศษเป็นก�ำไรจากการซือ้ ธุรกิจ
และการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจ�ำนวน 103.1 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิ

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,188.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 158.1 ล้านบาท หรือ 11.7% โดยมีสัดส่วนก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 6.5% ลดลง
จากปีที่แล้วซึ่งเท่ากับ 7.7% สาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบจากเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่มบริษัทได้พยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้
จ่าย เช่น การเจรจากับผู้ขาย การใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนในการหารายได้เพิ่ม โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ
บริหารโรงแรมให้มากขึ้น ในส่วนของธุรกิจอาหาร ก็ยังคงเน้นกลยุทธ์ในการขยายสาขา เพิ่มแบรนด์ธุรกิจใหม่ๆพัฒนาผลิตภัณฑ์และท�ำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
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2. ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 28,708.9 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 515.5 ล้านบาท หรือลดลง 1.8% ส่วนใหญ่เนื่องจาก
การตัดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ระหว่างปี นอกจากนี้ยังมีการที่บริษัทได้ขยายธุรกิจและเข้าลงทุนเพิ่มเติม อันส่งผลให้กิจการที่ควบคุมร่วมกัน กลายมาเป็น
บริษัทย่อย ซึ่งท�ำให้ส่วนได้เสียในการร่วมค้าลดลง อีกด้วย
ทั้งนี้ สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระส�ำคัญมีดังนี้
ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจ�ำนวน 531.4 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 20.4 ล้านบาท หรือประมาณ 3.7% บริษัทและบริษัท
ย่อยมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ประมาณ 25 วัน (ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ค�ำนวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนือ่ งจาก ยอดขายเกือบทัง้ หมดของ CRG เป็นการขายเงินสด)
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย คือ 15-30 วัน โดยมีรายละเอียดตารางแยกวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ดังนี้
31 ธ.ค. 2557
ภายในวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินวันครบกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

31 ธ.ค. 2556

ล้านบาท
377.5

%
70.3%

ล้านบาท
410.5

%
71.4%

111.3
38.3
3.3
6.6
537.0
(5.6)
531.4

20.7%
7.1%
0.6%
1.3%
100.0%

112.9
12.9
10.1
28.7
575.2
(23.4)
551.8

19.6%
2.2%
1.8%
5.0%
100.0%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้การค้าเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระร้อยละ 70.3 และเป็นลูกหนี้ที่ครบก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ 20.7 โดยบริษัทและบริษัทย่อย
มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งวิเคราะห์จากประวัติการช�ำระหนี้และคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า และได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 5.6 ล้านบาท ส�ำหรับลูกหนี้การค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งคาดว่าเพียงพอตามจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นและสิทธิการเช่า – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จ�ำนวน 22,760.2 ล้านบาท (ปี 2556: 22,945.2 ล้านบาท) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 419.8
ล้านบาท (ปี 2556: 459.1 ล้านบาท) และมีสิทธิการเช่า – สุทธิจ�ำนวน 877.9 ล้านบาท (ปี 2556: 920.6 ล้านบาท) ซึ่งสามารถแสดงแยกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น และสิทธิการเช่าตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้
สินทรัพย์ (ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2556

20,973.1

21,160.4

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจอาหาร
รวม

1,787.1

1,784.8

22,760.2

22,945.2

54.1

58.6

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจอาหาร

365.7

400.5

419.8

459.1

- ธุรกิจโรงแรม

830.3

866.9

- ธุรกิจอาหาร

47.6

53.7

รวม
สิทธิการเช่า – สุทธิ

รวม
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และสิทธิการเช่า- สุทธิ

877.9

920.6

24,057.9

24,324.9

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 185 ล้านบาท หรือประมาณ 0.8% เนื่องจากค่าเสื่อมราคา และการตัดจ�ำหนายสินทรัพย์ระหว่างปี 2557
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นลดลงจากปีก่อน 39.3 ล้านบาท จากค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในปี 2557
สิทธิการเช่าลดลงจากสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 42.7 ล้านบาท จากค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าที่เกิดขึ้นในปี 2557
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3. แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 16,992.7 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 1,013.9 ล้านบาท หรือลดลง 5.6% จากการที่บริษัทมี
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 1,176 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 1,575 ล้านบาท และบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจ�ำนวน 1,500 ล้านบาท ในปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทเงินกู้

วงเงิน (ล้านบาท)

ยอดเบิกใช้ (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

- เงินเบิกเกินบัญชี

978.2

12.8

MOR

- เงินกู้ยืมระยะสั้น

1,300.0

1,300.0

- เงินกู้ยืมระยะยาว*

4,524.1

4,524.1

2. หุ้นกู้ – สุทธิ**

-

4,297.3

3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น

-

33.0

2.75%
อัตราเงินฝากประจำ� 3 เดือน + 2.0%
, MLR-0.5 to 1.75%,
LIBOR 3 เดือน + 2% to 3%
3.30%- 4.86%, อัตราเงินฝากประจำ�
6 เดือน + 1.9%
7.0%

4. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

61.1

3.00%

5. หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

-

27.9

12.0%-13.0%

6,802.3

10,256.2

1. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

รวม

* เพื่อใช้ในโครงการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ (CIRM) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิ รีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์ (CRF)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (CMBR) และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (CPBR)
** สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีจำ�นวน 2.7 ล้านบาท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท อันเป็นผลให้จ�ำนวนหุ้นที่ออกเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม
จ�ำนวน 180 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวน 900 ล้านหุ้น
2. อนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 900 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,580.8 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จ�ำนวน 680.8
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
3. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
3.1จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
3.2จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
3.3จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 60.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 450 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 720 ล้านบาท (เสนอขายใน
ราคาหุ้นละ 1.60 บาท) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จาก 900 ล้านบาทเป็น 1,350 ล้านบาทเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�ำนวน 230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ายของบริษัท
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.88 เท่า และ 1.03 เท่า ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นการจัด
โครงสร้างทางการเงินที่ยังคงอยู่ในข้อก�ำหนดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดยแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของบริษัท
และจากการกู้ยืม
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4. กระแสเงินสดและการดำ�รงอัตราส่วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังต่อไปนี้

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
- กระแสเงินสดใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน
สุทธิ

2557
3,741.1
(1,434.5)
(2,396.4)
(89.8)

(หน่วย : ล้านบาท)
2556
3,933.1
(1,841.3)
(1,665.9)
425.8

% เปลี่ยนแปลง
-4.9%
-22.1%
+43.9%

กิจกรรมด�ำเนินงาน

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 3,741.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.9%
กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 1,434.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ซื้อสินทรัพย์ถาวรในธุรกิจโรงแรมและขยายสาขาธุรกิจอาหาร
กิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 2,396.4 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช�ำระเงินคืนสถาบัน
การเงิน และการจ่ายดอกเบี้ย
การด�ำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.46 เท่า และ 0.38 เท่า ตามล�ำดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2556 สาเหตุ
หลักเนื่องจาก เงินกู้ยืมลดลง เมื่อพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายช�ำระภาระผูกพันและดอกเบี้ย (Debt Service Coverage Ratio) ของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 1.51 เท่า (ปี 2556: 1.36 เท่า) บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะช�ำระภาระผูกพันและดอกเบี้ยได้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้

% การถือ
หุ้นปัจจุบัน

ธุรกิจ
โรงแรม

160

รายได้จากการขาย
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต (1)
โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต (2)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ (3)
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ (4)
อื่นๆ
รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม

รายงานทางการเงิน

-63.9%
100.0%
100.0%
98.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.3%
99.0%
74.0%
75.0%
--

ปี 2557
รายได้

%

916.5
625.9
438.2
170.7
34.6
128.0
93.3
467.4
1,133.3
1,116.0
746.7
378.8
46.0
862.6
816.9
16.4
7,991.3

5.0
3.4
2.4
0.9
0.2
0.7
0.5
2.6
6.2
6.1
4.1
2.1
0.3
4.7
4.5
0.0
43.7

ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
%

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2555
รายได้
%

1,052.4
618.6
443.1
196.5
34.1
132.6
98.0
430.6
1,458.4
1,150.9
719.2
370.3
762.5
452.3
17.6
7,937.1

940.7
552.4
389.8
155.4
31.6
120.6
99.1
403.0
1,392.0
1,049.0
677.4
251.8
67.9
6,130.7

6.0
3.5
2.5
1.1
0.2
0.8
0.6
2.5
8.4
6.6
4.1
2.1
4.4
2.6
0.1
45.5

6.3
3.7
2.6
1.0
0.2
0.8
0.7
2.7
9.4
7.1
4.6
1.7
0.5
41.3

รายงานประจำ�ปี 2014

(หน่วย: ล้านบาท)
% การถือ
หุ้นปัจจุบัน

ธุรกิจ
อาหาร

รายได้อื่น (5)
รวมรายได้ทั้งหมด (6)

รายได้จากกา รขาย
มิสเตอร์ โดนัท
เคเอฟซี
อานตี้แอนส์
เป็บเปอร์ลันช์
เบียร์ดปาปา
ชาบูตง ราเมน
โคลด์สโตน ครีมเมอรี่
ริว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ
รายได้จากการขายอื่นๆ
รวมรายได้ธุรกิจอาหารบริการด่วน

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

ปี 2557
รายได้

%

ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
%

ปี 2555
รายได้

%

1,904.9
5,352.6
731.5
188.9
12.4
238.7
89.8
17.3
196.9
880.2
97.8
49.1
11.8
128.8
9,900.7

10.4
29.3
4.0
1.0
0.1
1.3
0.5
0.1
1.1
4.8
0.5
0.3
0.1
0.7
54.2

1,852.7
4,723.5
756.4
209.6
47.5
233.1
70.5
21.3
174.8
771.2
70.1
4.8
123.3
9,058.8

10.6
27.1
4.3
1.2
0.3
1.3
0.4
0.1
1.0
4.4
0.4
0.0
0.7
51.9

1,476.4
3,768.9
530.5
137.0
69.7
119.4
38.5
28.3
19.9
207.5
7.4
91.8
6,495.3

12.9
32.9
4.6
1.2
0.6
1.1
0.3
0.2
0.2
1.8
0.1
0.8
56.7

390.8
18,282.8

2.1
100.0

461.1
17,457.0

2.6
100.0

439.9
14,829.2

3.0
100.0

หมายเหตุ:
(1) โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี่ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย เมื่อเดือน มีนาคม 2555
(2) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี่ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ เปลี่ยนจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย เมื่อเดือน ธันวาคม 2555
(4) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ เปิดให้บริการเต็มโครงการในเดือน มีนาคม 2556
(5) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารโรงแรม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้น
(6) รายได้ทั้งหมด ไม่รวมรายได้จากการตัดจำ�หน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า (จากกองทุนอสังหาริมทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมุย ในปี 2557 จำ�นวน 100.3 ล้านบาท
(ในปี 2556 และ 2555: ปีละ 100.3 ล้านบาท) (ในปี 2557 มีกำ�ไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำ�นวน 103.1 ล้านบาท)
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานธุรกิจของบริษัท มีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
• บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางพันธกิจของบริษัทฯ โดยการก�ำหนด
กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆที่บริษัท
สามารถยอมรับได้
• เรื่องความพร้อมทางธุรกิจ (Business Readiness) บริษัทฯมีการก�ำหนดแผน
งานการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทางธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่
รุนแรงขึ้น

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
• บริษัทมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ครอบคลุมทุก
กระบวนการและทุกระดับ ว่าด้วยการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุต่างๆที่อาจส่งผลก
ระทบต่อชีวิตของลูกค้าและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับตลอดจนทรัพย์สินของ
องค์กรและทุกฝ่าย

• จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทีจ่ �ำเป็นทุกระดับ ในขณะทีก่ ารวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการใหม่ๆจะด�ำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของคู่ค้าทุกกระบวนการ

• การสรรหาบุคลากรและการสร้างความผูกพันกับองค์กร เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศตามนโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึง
ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลว่าด้วยการจ้างงานของคู่แข่งทางธุรกิจ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสร้างผลตอบแทนทุกระดับอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนจัดตั้งทีมงานมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุก
ระดับขององค์กร

• การลงทุนเพิม่ เติมในต่างประเทศ (Foreign Investment) บริษทั ฯมีแผนการขยาย
ธุรกิจไปในต่างประเทศเพิ่มเติมจากการลงทุนในประเทศมัลดีฟส์ จึงจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการในการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศ
อย่างละเอียดรอบคอบก่อนมีการตัดสินใจลงทุน นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯจัด
ตั้งทีมงานให้มีการติดตามความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศนัน้ และบริษทั ฯมีนโยบายร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ

• การบริหารความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ บริษทั ฯมีนโยบายการปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กร เพื่อรองรับความต้องการที่จ�ำเป็นทางธุรกิจ จึงจ�ำเป็นต้อง
สรรหาระบบใหม่ๆทีม่ ปี ระสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการและมีความสอดคล้อง
ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯทีม่ งุ่ เน้นความพร้อมทางธุรกิจและการเติบโตทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ในการเดียวกันนี้จ�ำเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่น่าเชื่อถือ
• การบริหารสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ตามระดับความรุนแรง
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan) โดยป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจและ
องค์กรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านั้นน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถบริหารได้
• ด้านอุบตั ภิ ยั อืน่ ๆ เช่นภัยธรรมชาติ บริษทั ฯให้ความส�ำคัญการบริหารจัดการป้องกัน
และการกอบกูส้ ถานการณ์ในเชิงรุก โดยมีการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั กิ ารให้ทกุ สาขา
ใช้ปฏิบัติ มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตามก�ำหนด นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นอีกด้วย
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
• บริษัทมุ่งเน้นนโยบายการใช้เงินอย่างระมัดระวังภายในงบประมาณที่ก�ำหนด
ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสม และเกิดความเชื่อมั่น
ว่าการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risk)
• บริษัทฯมุ่งเน้นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับ
ต่างๆทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กรอย่างเข้มงวด ให้การด�ำเนินธุรกิจทุก
กระบวนการได้รบั ใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพือ่ รองรับการด�ำเนินธุรกิจ
เนื่องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• การจัดสรรแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ บริษัทฯมีนโยบายการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะ
สมและเพียงพอโดยสามารถบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคง
ศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนในระดับต�่ำเป็นผลให้บริษัทฯสามารถด�ำรงสภาพคล่องในการด�ำเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการระดมทุนอย่างเหมาะสม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย

1.
2.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวน 3 คณะ

รายละเอียดของแต่ละคณะ มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

• คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท
ด�ำเนินกิจการอยู่และจะต้องมีการเปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์
ประกอบของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการก�ำหนดโครงสร้ า งของคณะกรรมการให้ ป ระกอบด้ ว ย
กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีผ่ บู้ ริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพือ่ ให้
มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
• การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน
• กรณีทมี่ กี รรมการครบวาระออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการโดยมติการแต่งตัง้ กรรมการ ต้องได้รบั คะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
• กรณีทตี่ �ำแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่ งจากเหตุอนื่ นอกจากการครบวาระออก
จากต�ำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้ มติการ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

• กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนติ ภิ าวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจ�ำคุกโดย
ค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ได้กระท�ำโดยทุจริต ไม่
เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
• กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะ
อุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
• กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยก�ำหนดให้กรรมการ
ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
• กรรมการต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการใน
กิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อ
ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น
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1.3 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการมีดังนี้
• ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
• ไม่มหี รือเคยมีสมั พันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั และบริษทั ย่อย บริษทั ใหญ่ บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำ
เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับ
สินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กยู้ มื คำ�้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่
ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญามีภาระหนีส้ นิ ทีต่ อ้ งช�ำระต่ออีก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะตำ�่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ระหว่าง
1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้
รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
หรือ เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการด�ำเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

167

โครงสร้างการจัดการ (ต่อ)

1.4หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ กฎระเบียบ
ต่างๆของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความสุจริต มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

• คณะกรรมการต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุมการด�ำเนินงาน รายงานทางการ
เงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วย
งานทีม่ คี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมดังกล่าว และระบบที่ส�ำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำคัญเกีย่ ว
กับการด�ำเนินงานของบริษทั ก�ำหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ทางธุรกิจ งบประมาณ รวมทั้งก�ำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• คณะกรรมการจะก�ำหนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้
ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�ำ และ
ควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทั้งหลาย

• คณะกรรมการท�ำหน้าทีจ่ ดั ให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั เป็น
ลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้จดั ท�ำจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ใน
การด�ำเนินธุรกิจ คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง
• พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น
โดยมีการติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสมำ�่ เสมอ
• กรรมการทีเ่ ป็นอิสระควรใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก�ำหนด
กลยุทธ์ การบริหารงานการใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการ
ก�ำหนดมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระท�ำ
ของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
• คณะกรรมการจะพิจารณาเรือ่ งความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
การพิจารณาท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะต้องมี
แนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย
รวมเป็นส�ำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
คณะกรรมการจะต้องก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้น
ตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
• จัดให้มกี าระบวนการทีช่ ดั เจนและโปร่งใสเกีย่ วกับการท�ำรายการระหว่างกัน
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• จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็น
ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้
ในรายงานประจ�ำปี
• จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระท�ำ
ซึ่งอาจมีผลระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท คณะกรรมการต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แผนงานที่ส�ำคัญต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้จัดให้มีการ
ก�ำหนดแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงจัดให้
มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วย
ให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้
มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2014

1.5การประชุมคณะกรรมการ

• คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยก�ำหนดวันประชุม
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจ�ำเป็น
• กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องก�ำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
• การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวันเวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไป
ยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธีอื่น และก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
• การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการ
จะท�ำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีม่ า
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
• การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดย
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนั้น
• คณะกรรมการมีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อและตำ�แหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์กรรมการตรวจสอบ
*ห มายเหตุ : นายครรชิ ต บุ น ะจิ น ดา ได้ ล าออกจากการเป็ น กรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอ ที่สามารถท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภารกิจตามที่ได้รับมอบ
หมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ คี วามเหมาะสม
และมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน สอบทาน
หลักฐานการไต่สวนภายในเมือ่ มีขอ้ สงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสงิ่
ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน และน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีพ่ จิ ารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตาม
จ�ำนวนที่ก�ำหนดโดยประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการที่เป็น
อิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็น
อิสระ เที่ยงธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอทีส่ ามารถท�ำหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้

• ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท�ำหน้าที่จดบันทึกการประชุม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่
หนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม
4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากับ
จ�ำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระมีสิทธิ
ได้รบั เลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีทตี่ �ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่
ก�ำหนด โดยบุคคลที่รับต�ำแหน่งแทนนั้นจะด�ำรงต�ำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนมาที่รับต�ำแหน่งแทน
5. ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าที่เตรียมและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอด
จนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้า
ร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอ
ผู้ช่วยได้
6. คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพือ่ พิจารณา
งบการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมให้ท�ำเป็นหนังสือ
เชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม โดยก�ำหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ต�่ำกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ
2.2คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ประกอบด้วย กรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอกไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
กรรมการ และในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด และต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ภายนอกร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี แต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนนั้นจะอยู่ใน
ต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั
โดยจะต้องได้รบั การคัดเลือกและแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั กรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตาม
ความจ�ำเป็นและสมควรแก่หน้าที่รับผิดชอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะต้องแจ้งก�ำหนดการประชุม
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ไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ให้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึง
วันประชุมพร้อมทั้งเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง
รายชื่อและตำ�แหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลัก
เกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนและน�ำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท
4. สรรหาคัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีท่ รงคุณวุฒิ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
แล้วแต่กรณี
5. ทบทวนสัดส่วน จ�ำนวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอ
แนะในการสรรหากรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง
6. ดู แ ลให้ มี แ ผนสื บ แทนต�ำแหน่ ง ที่ เ ฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
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7. วางข้อก�ำหนดต่างๆในสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งประเมินผลงานและ
เสนอแนะผู้สืบแทนต�ำแหน่ง
8. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
9. ก�ำหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็น
ธรรมและสมเหตุผล เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วจึงเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ก�ำหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลัก
เกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
11. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูป
แบบอืน่ ให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดอืน่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่ง
ตั้ง รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
12. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบันและเหมาะสมกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แล้วแต่กรณี
13. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
14. ก�ำหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลงานของกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือ
หุ้นในระยะยาว
15. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพือ่
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล

รายชื่อและต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การก�ำกับดูแลกิจการ
2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลกิจการ
3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลกิจการ
4. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์	กรรมการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลกิจการ
*หมายเหตุ: นายครรชิต บุนะจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแล
กิจการ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีนายสุทธิธรรม
จิราธิวฒ
ั น์ เป็นผูร้ กั ษาการประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลระดับองค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลระดับองค์กรซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นตัวแทนจากฝ่าย
บริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
ด้านการบริหารความเสี่ยง
1. มีหน้าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและด�ำเนินการ
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ แผนกลยุทธ์ทนี่ �ำเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีบ่ ริษทั
ยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับปฏิบตั กิ าร
3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโดยรวม
4. เข้ า ใจและสามารถประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถท�ำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการ
จัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้
5. ให้ค�ำแนะน�ำและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
6. ด้านการก�ำกับดูแล

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย ข้อก�ำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ก�ำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับ
ผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ ให้ขอ้ แนะน�ำและการสนับสนุนทีจ่ �ำเป็นแก่คณะท�ำงานบรรษัทภิ
บาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก�ำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
เป็นตัวแทนบริษทั ในการสือ่ สารและการด�ำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทัง้ กับผูบ้ ริหาร
พนักงานและหน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์มีการก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงไว้
อย่างชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและ
ให้ความเห็นต่อการท�ำรายการระหว่างกันทีม่ นี ยั ส�ำคัญซึง่ ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
ค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นส�ำคัญ ซึง่ คณะกรรมการคนใดทีท่ มี่ สี ว่ นได้เสียจะไม่
เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบบริหารและจัดการบริษทั ให้มกี ารด�ำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการ
นั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท โดยต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหน้าที่ของคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จากนั้นจึงน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบตั งิ านของตนเองและรับทราบเป้าหมายทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นแต่ละปี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดย
มีทั้งการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะซึ่งจะประเมินทุกครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคลซึ่งจะ
ประเมินเป็นประจ�ำทุกปีและคณะกรรมการมีการน�ำผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณา
และก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการท�ำงานต่อไป

เลขานุการบริษัท
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจ�ำปีของบริษทั รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. แนะน�ำกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
4. ด�ำเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการก�ำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นๆแก่คณะกรรมการที่ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติใน
อุตสาหกรรม และน�ำเสนอของอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อม
อื่นที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่จะได้รบั ทราบข้อมูลบริษทั ลักษณะธุรกิจ กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆและข้อมูลธุรกิจที่ส�ำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อน
หลัง มีการแนะน�ำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้
กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2014

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน
การเงินการปฏิบตั งิ าน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่
เสมอ จัดให้มกี ารก�ำหนดล�ำดับขัน้ ของอ�ำนาจอนุมตั แิ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและ
พนักงาน ก�ำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีส�ำนักตรวจสอบภายใน
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน
สนับสนุนให้เป็นไปตามที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้ส�ำนักตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำตามเวลาที่ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละความเหมาะสมของผู ้ อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน แล้วจึงมีมติแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าทีเ่ ตรียมและจัดการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่
จะเสนอผู้ช่วยได้ ในกรณีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจ
สอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส�ำนักงานตรวจสอบภายในมีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 14 คน

ประวัติและคุณสมบัติของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
นายพิพิธ เยี่ยงยุกดิ์สากล
ตำ�แหน่ง
• ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
อายุ
• 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ
• บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
• ทนายความ สภาทนายความ
• Certified Professional Internal Audit of
Thailand (CPIAT 17) จากสมาคมผู้ตรวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์
• ปี 2532 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายตรวจ
สอบ ส�ำนักงานสอบบัญชีและทนายความ
มิตรประชา/ สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย
จริยธรรมธุรกิจ
ในการด�ำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายที่
จะให้ความส�ำคัญเท่าเทียมและควบคูก่ นั ไประหว่างความส�ำเร็จตามเป้าหมายและรูปแบบ
และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความส�ำเร็จนั้นๆ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายดั ง กล่ า ว คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก�ำหนดข้ อ ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ส�ำหรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ขึ้ น ไว้ ส�ำหรั บ ให้ ก รรมการผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ยึดถือในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดท�ำเป็นเอกสาร
“คู ่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ” ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนสะดวกแก่ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับ
ตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคม
ส่วนรวม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยเคร่งครัด

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียด
กรรมการบริษัท

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ
72 ปี
32,293,176 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 2.4 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว)
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1
ปี 2551 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

• ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำ�กัด
• ผูช้ ่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำ�กัด
• นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ผู้ก่อตั้ง, นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
• ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ ผู้นำ�เข้า และเป็นเจ้าของคนแรกที่นำ�บาร์โค๊ดมาใช้ในประเทศไทย
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำ�กัด
กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำ�กัด
กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำ�กัด
กรรมการ สมาคมการค้าไทย อุตสาหกรรม เพื่อการท่องเที่ยว
ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/6 ครั้ง
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การกำ�กับดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2014

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

•
•
•
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ
74 ปี
2,278,073 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 0.2 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
ปี 2549 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2543 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

•
•
•
•

ประธานกรรมการบริหาร, ประธานอำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำ�กัด
ผู้จัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีสม
ผู้ช่วยจัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
• ไม่มี
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 6/6 ครั้ง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดกรรมการบริษัท (ต่อ)

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
73 ปี
-ไม่มีปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ New South Wale University ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ The University of Sydney
ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรรุ่นเอกชน รุ่นที่ 8
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอร์ราตัน
ประธานกรรมการ โรงแรมแอร์พอร์ท โฮเต็ล

•
•
•
•
•
•

-ไม่มีประธานกรรมการ บริษัท ส้มบิน จำ�กัด
รองประธานกรรมการ บริษัทร่วมทุน สตางค์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ดรั๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
-ไม่มีไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• 12/12 ครั้ง
• 2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)
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ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
62 ปี
-ไม่มีนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กฎหมายเอกชน จากมหาวิทยาลัยเมืองกอง ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรทางกฏหมายอเมริกันจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสัน), สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP),
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

• ทนายความและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คูแดร์ บราเทอร์ส จำ�กัด
• ทนายความ สำ�นักงาน ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
• คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•
•
•
•
•
•
•
•

-ไม่มีกรรมการ บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ฮุนได เมอร์ชานมารีน (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เฟรเกรนท์พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม (วิทยาคารพญาไท)
-ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 6/6 ครั้ง
• 12/12 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• 2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดกรรมการบริษัท (ต่อ)

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
75 ปี
-ไม่มีปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1
ปริญญาบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 (วตท. 10)
ปี 2549 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
ปี 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รองประธานกรรมการ บลจ.ธนาคารศรีนคร
กรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนาคารศรีนคร
สมาชิกวุฒิสภา
ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าของไทย (ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล)
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (พลเอกธีรเดช มีเพียร)
ประธาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประธานกรรมการ บริหารเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำ�กัด

•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรสาธิต จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ฟิล์มเมเนียพลัส จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เตชะไพบูลย์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท อุเทนแคปปิตอล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท วรวัฒน์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เศรษฐการ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ประชานุเคราะห์ จำ�กัด
ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• 10/12 ครั้ง
-การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
• 1/2 ครั้ง
กำ�หนดค่าตอบแทน
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)
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นาย เกริด เคิร์ก สตีป

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
71 ปี
-ไม่มีHotel and Catering School Bad Ueberkinger, Germany
Senior Hotel Management Institute Heidelberg, Germany
Diploma/Bachelor of Business Administration (equivalent)
Vice President Students Organisation
-ไม่มี-

•
•
•
•
•
•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
รองประธานบริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มแอคคอร์
ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการภาคพื้นดินกลุ่มแอคคอร์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
• -ไม่มีประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
หมายเหตุ : เนื่องจาก นาย เกริด เคิร์ก สตีป เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดกรรมการบริษัท (ต่อ)

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
รักษาการแทนประธานบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
67 ปี
16,016,654 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.2 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) สหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13
ปี 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

•
•
•
•
•
•

กรรมการ สภาหอการค้าไทย
นายกสโมสร สโมสรโรตารี่ บางเขน
ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟี่พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด (Starbucks ประเทศไทย)
นายกและผู้ก่อตั้งสมาคมศูนย์การค้าไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำ�กัด
ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
• 1/2 ครั้ง
และกำ�หนดค่าตอบแทน
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความ • 4/4 ครั้ง
เสี่ยงและการกำ�กับดูแล
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นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
52 ปี
29,263,374 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 2.17 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว)
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22
หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 1 ปี 2547
ปี 2553 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
ปี 2552 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM), หลักสูตร Monitoring of Quality of Financial Reporting (MFR)
ปี 2550 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA), หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and risk Management (MIR)
ปี 2549 หลักสูตร Chief Financial Officer
ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Audit Committee Program (ACP),
หลักสูตร The Role of Chairman (RCP)
ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอคประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำ�กัด
กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำ�กัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำ�กัด (มหาชน)

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
• คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
• -ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
• 2/2 ครั้ง
และกำ�หนดค่าตอบแทน
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความ • 4/4 ครั้ง
เสี่ยงและการกำ�กับดูแล

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ
69 ปี
6,796,654 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 0.5 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว)
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จาก เซ็นโยเซฟ คอลเลจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11
ปี 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2546 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND), หลักสูตร Board and CEO Assessment
ปี 2543 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีก หอการค้าไทย
ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ, เหรัญญิก มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

•
•
•
•

กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำ�กัด

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 6/6 ครั้ง
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นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•

กรรมการ
69 ปี
16,205,095 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.2 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว)
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2550 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษทั ปริญญ์อินเตอร์เทรด จำ�กัด
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำ�กัด
-ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 6/6 ครั้ง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
49 ปี
16,725,000 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.2 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว)
ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism Management, Rochester Institute of Technology, Rochester, USA
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2554 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
ปี 2551 TLCA Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 1
ปี 2546 Program for Management Development, Executive Education Harvard Business School
ปี 2540 หลักสูตรการเงินเพื่อการบริหาร ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2539 หลักสูตร Mini MBA Program คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2536 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปี 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2546 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND), หลักสูตร Board and CEO Assessment
ปี 2543 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
ปี 2545 Directors Certification of Program (DCP)
รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ
รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารโครงการและจัดซื้อ
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายและพัฒนาโครงการ
ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริษัทย่อย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
• -ไม่มีประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2557
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 6/6 ครั้ง
- การการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
• 3/4 ครั้ง
ความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
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ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำ�กัด
2.THE BANK OF NEW YORK MELLON
3.นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
4.นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
5.นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
6.นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์
7.นาย ทศ จิราธิวัฒน์
8.นาง ณัฐธีรา บุญศรี
9.นาง รัตนา นรพัลลภ
10.นาย พิชัย จิราธิวัฒน์

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

43,952,400

3.26

36,447,923

2.70

36,129,511

2.68

32,293,176

2.39

29,263,374

2.17

28,976,874

2.15

26,232,492

1.94

21,623,718

1.60

21,596,787

1.60

67,523,190

5.00

หมายเหตุ :กลุ่มจิราธิวัฒน์มีการถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.3 ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
3. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
4. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
5. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
6. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
7. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
9. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์
10. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

32,293,176

2.39

29,263,374

2.17

22,055,095

1.63

19,609,854

1.45

17,824,473

1.32

17,111,000

1.27

16,725,000

1.24

16,016,654

1.19

11,819,576

0.88

158,831

0.01

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผล
ต�่ำกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้มีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยค�ำนึงถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการด�ำเนินงานของบริษัท และได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 มีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประเภทค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประจำ�ไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแลกิจการ (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
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จำ�นวน (บาท)
55,000
42,000

27,500
23,500

27,500
25,000

25,000
20,000

25,000
20,000
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ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนประจ�ำและค่าเบี้ยประชุมในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 4,485,500 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทน
กรรมการปี 2557 มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายครรชิต บุนะจินดา*

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
5/6

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความ
และกำ�หนดค่าตอบแทน
เสี่ยงและกำ�กับดูแล

ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

6/6

357,500
309,000

6/6

309,000
10/10

275,000
2/2

40,000

6/6

309,000
2/2

50,000

10/10

250,000

8/10

200,000

6/6

309,000
1/2

20,000

3/6

196,500
3/4
5/10

75,000
125,000

6/6

309,000
1/2

20,000
4/4

5/6

80,000
285,500

2/2

40,000
4/4

80,000

6/6

309,000

6/6

309,000

6/6

168,000
3/4

60,000
4,485,500

* หมายเหตุ : นาย ครรชิต บุนะจินดา ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแล เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้บริหาร 9 รายในปี 2557 ซึ่งได้รับเป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 61,297,035 บาท
ค่าตอบแทนอื่น

(ก) เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษ
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ให้เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษในการมาใช้บริการที่ห้องอาหารของโรงแรม แก่กรรมการบริษัทท่านละ 40,000 บาท โดยในปี 2557
ค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองที่กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจ�ำนวน 347,762 บาท
(ข) เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั มีโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้กบั พนักงานคนไทยทุกคนทีท่ �ำงานครบ 6 เดือนมีสทิ ธิได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริษทั จะหักเงินดังกล่าว
จากบัญชีเงินเดือนของพนักงานและบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่ากับส่วนเงินสะสมของพนักงานที่ถูกหัก
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2557 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 7,058,000 บาท
ค่าบริการอื่น
ในปี 2557 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนการบริการอืน่ ๆเกีย่ วกับรายงานของผูส้ อบบัญชีตามวิธกี ารทีต่ กลงร่วมกันโครงการศูนย์การค้าบริเวณ
สามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (“เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว”)ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 270,000 บาท
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การกำ�กับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหาร
องค์กร โดยยึดหลักบรรษัท ภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว นอกจากนี้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบัน
การเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในการด�ำเนินธุรกิจอันจะน�ำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วม
กันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายกลไกการ
บริหาร การด�ำเนินงาน และระบบการก�ำกับดูแลบนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึด
มั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวินัย นอกจากนี้บริษัทยังมีการเผยแพร่และ
สือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรตระหนักในเรือ่ งจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยได้เผยแพร่
นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.centarahotelsresorts.com)
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ดังต่อไปนี้
• ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษทั และการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ สิทธิในการจดทะเบียนเป็น
เจ้าของหุ้นของบริษัท สิทธิในการเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้นของตน สิทธิ
ในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง สม�่ำเสมอ
และเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการพิจารณาค่า
ตอบแทนของกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบ
บัญชี สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไรหรือเงินปันผลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วม
ตัดสินใจและทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

• เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยค�ำนึงถึงความเท่า
เทียมกันในการรับรูข้ า่ วสาร โดยไม่กระท�ำการใดๆทีเ่ ป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้า
ถึงสารสนเทศของบริษัท
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
สามารถเสนอชือ่ บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ พือ่ รับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั
ได้ก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
2. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณามีข้อมูลที่ส�ำคัญครบ
ถ้วนและชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่
ประชุม โดยจัดท�ำทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเอกสารประกอบการประชุ ม
ต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.
centarahotelsresorts.com) และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ผู้
ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการ
ศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
5. ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งค�ำถามเกีย่ วกับวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้ามาทีเ่ ลขานุการ
บริษัท
วันประชุมผู้ถือหุ้น
6. ก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้
ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
7. น�ำเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน
และแสดงผล เพือ่ ให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบ
ทุกท่าน เพือ่ ตอบค�ำถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้ ซึง่ ประธานทีป่ ระชุมเปิดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษทั สอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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9. กรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั และผูต้ รวจสอบบัญชี เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจาก
คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง
10. ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น การออก
เสียงลงคะแนนและการนับคะแนน อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม จัดให้มีการลงมติ
เป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ
11. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
12. บริษทั ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การประชุมแล้วมีสทิ ธิออก
เสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
13. ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
14. ส่งเสริมให้บริษทั จัดให้มบี คุ คลทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ และเปิดเผยให้ทปี่ ระชุมทราบอย่างชัดเจน
และโปร่งใส พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
15. ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส�ำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
16. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และมติทกี่ ารประชุม
สามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
website ของบริษัทในวันท�ำการถัดไป
17. เผยแพร่บนั ทึกภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในลักษณะสือ่ วีดที ศั น์ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั
18. จัดท�ำรายงานการประชุมที่มีสาระส�ำคัญครบถ้วน ควรบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนจะด�ำเนินการประชุม
รวมทั้งบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย เพื่อ
จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14
วันนับแต่วันประชุม

190

การกำ�กับดูแลกิจการ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่ค�ำนึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิด
เผย โดยบริษัทมีนโยบายในการก�ำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
อย่างเสมอภาคและยุติธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทดังนี้
1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
• คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลได้ก�ำหนดให้มีนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยว
กับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความ
เสมอภาคและยุตธิ รรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ทีเ่ กีย่ วข้องซือ้ ขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ
1.1 การถือหลักทรัพย์ของบริษัท
• ผูด้ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์เมือ่
แรกเข้ารับต�ำแหน่งและรายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3
วันท�ำการต่อ ก.ล.ต. และให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ ายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็น
ประจ�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
• ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดท�ำ
และเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
• เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการ
เงินแก่สาธารณชน

รายงานประจำ�ปี 2014

1.2 การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน
• การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ในการท�ำงานต้องอยู่ในกรอบของ
หน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะที่ได้รับมอบหมายหรืออนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้
พนักงานอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัท
เป็นการส่วนตัว
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีม่ สี าระ
ส�ำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่
บริษัทก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
• ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์
อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
2. การก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส
และเป็นธรรม โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติดังนี้
• ห้ามประกอบหรือมีสว่ นร่วมในธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หลีกเลีย่ งการท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามทีก่ ฎหมายหรือหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
• ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และค�ำนึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
• กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์
• ในกรณีทเี่ ป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ม่เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไปตามหลัก
การทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน�ำ
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั มีการก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรือ่ งทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียทุกฝ่าย
มัน่ ใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษทั ได้ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมเพือ่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้จดั ท�ำข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดังนี้
• ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในสร้างการเติบโตของธุรกิจ
และองค์กรอย่างมีเถียรภาพ รวมถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทอย่างยั่งยืน มี
การด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังส่ง
เสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือ
หุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทจากผู้ถือหุ้น
• พนักงาน: บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนบริษัท ให้ก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลและ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาสในหน้าที่การ
งาน ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน โดยไม่เอาเปรียบในการท�ำสัญญาจ้างงาน มีการก�ำหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบุคลากร
พนักงานทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
• เจ้าหนี้: บริษัทก�ำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการช�ำระคืนเงินกู้
และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา
และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ จะ
ไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อเจ้าหนี้ทุกราย
• ลูกค้า: บริษทั มุง่ เน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า โดยเอาใจใส่ดแู ล
และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการแก่ลกู ค้าตามมาตรฐานทีก่ �ำหนดไว้ รักษาความ
ลับลูกค้า ไม่ท�ำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหากมิได้รับการอนุญาตจากลูกค้า
บริษัทมีระบบและหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า มีแนวทางใน
การพิจารณา เพื่อเร่งด�ำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้อง
เรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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• คูแ่ ข่ง: บริษทั ปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบตั ิ
ในการแข่งขัน และจะไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางธุรกิจด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริตหรือไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ท�ำลายชื่อเสียงทางธุรกิจของคู่แข่ง
โดยการกล่าวหาในทางร้าย
• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม: บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลัก
จริยธรรม และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ดูแลป้องกัน
มิให้การด�ำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของ
บริษทั ตัง้ อยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม
อย่างสม�่ำเสมอ
• ภาครัฐ: ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และเข้าโครงการหรือ
แนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอรัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

1. นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา จ�ำหั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนั้น การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูล
ภายในจึงเป็นนโยบายที่มีความส�ำคัญมาก บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่น�ำข้อมูล
ภายในของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่น การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทางธุรกิจจะต้องเป็นไปโดยบุคคลผู้มี
อ�ำนาจและจะต้องเกิดความเสมอภาค ยุติธรรม เท่าเทียมและโปร่งใส ในกรณีที่มี
ข่าวลือต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทจะต้องให้ผู้มีอ�ำนาจออก
มาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด
2. นโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
การใช้งานระบบสารสนเทศจะต้องเป็นไปเพื่อการด�ำเนินธุรกิจเท่านั้น โดยพนักงาน
ทุกคนมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงกฏหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะต้องไม่ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหา
ข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือขัดต่อกฏหมายและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3. นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน
ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียง
พอในการป้องกัน รักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทอยู่
เสมอ จัดให้มกี ารก�ำหนดล�ำดับขัน้ ของอ�ำนาจอนุมตั แิ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ก�ำหนดระเบียบงานเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีส�ำนักตรวจสอบภายในท�ำ
หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน
สนับสนุนให้เป็นไปตามทีก่ �ำหนดไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้ส�ำนักตรวจ
สอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็ม
ที่และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำตามเวลาที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนีย้ งั ได้จดั ให้มนี โยบายการบริหารความเสีย่ งตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง มีการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งทาง
ด้านโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถบริหารความเสี่ยงดัง
กล่าวให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้อย่างทันเวลา
4. นโยบายเคารพกฏหมายและสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้ความเคารพนับถือ
และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ
5. นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บริษัทมีนโยบายไม่เข้าร่วมหรือไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ที่ท�ำให้เข้าใจว่าบริษัท
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมือง หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สามัคคีกัน หรือเพื่อได้รับสิทธิพิเศษ
อันมิชอบ
6. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีภายในองค์กรในด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงท�ำการ
ประชาสัมพันธ์แนวทางและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ต่อบุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
การของบริษัท เช่น การรับนักศึกษาวิชาการโรงแรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
เข้าฝึกงานกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
นักศึกษา นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาโครงการช่วยเหลือชุมชนแบบครบวงจร
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
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นอกจากนี้บริษัทยังได้มุ่งมั่นด�ำเนินการให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกฏหมายและ
ข้อก�ำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร มีการทบทวน
ติดตามและประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อมจากบริการของบริษทั ในการลดภาระให้กบั สิง่
แวดล้อม โดยมีการสร้างจิตส�ำนึกให้กบั พนักงานทุกคนเพือ่ ให้มคี วามเข้าใจในหน้าที่
และบทบาทความรับผิดชอบในการมุ่งมั่นในการที่จะรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7. นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ก�ำหนดให้มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท โดยพัฒนาระบบ
และบริหารจัดการด้านการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
จัดให้มกี ารฝึกอบรมเพือ่ พัฒนางานด้านพลังงาน มีการสือ่ สารนโยบายและกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์พลังงานให้พนักงาน เพือ่ กระตุน้ และปลูกจิตส�ำนึกให้ทกุ คน
มีความตระหนักในความส�ำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
8. นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ก�ำหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฏหมาย ข้อก�ำหนดและระเบียบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับพนักงานรวมถึงลูกค้าที่เราให้บริการโดยจัดให้
มีการทบทวน ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย เช่น การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท�ำงานหรือความเจ็บป่วย
อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ านไม่ถกู วิธี เพือ่ น�ำไปสูก่ ระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่บคุ ลากรอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
ในด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆที่สามารถเกิดขึ้น
9. นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
บริษัทจะท�ำการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างชัดเจน ครบถ้วน ทันเวลา เท่า
เทียมและเป็นธรรม โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของควมเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือชี้น�ำ
อันเป็นผลให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด และเนื่องจากสภาพและความคาดหวัง
ของสังคม รวมถึง โซเชียล เน็ตเวิร์ค(Social Network) ได้มีอย่างแพร่หลาย ดังนั้น
การติดต่อสื่อสารและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ จะต้องมีความถูกต้องและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่าง ๆ จะต้องท�ำอย่างเต็มใจ
เต็มก�ำลังความสามารถ

10. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น
• บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดย
บริษทั ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) รวมทัง้ ได้สง่ เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม�่ำเสมอ
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม เพือ่ ป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เหมาะ
สมของบุคลากรในบริษัทและบุคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัท
• ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร รวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทว่าการทุจริตเป็น
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
• จัดให้มีก ลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถู ก ต้ อง ภายใต้
มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
• จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการ
คุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส
• ก�ำหนดให้มมี าตรการป้องกันการมอบหรือรับของก�ำนัล ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใด การเลี้ยงรับรองหรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจ�ำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของบริษัทหรือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
• ก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกระท�ำไปเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อม
• การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ต้องด�ำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฏระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่
ถูกต้อง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษทั จัดให้มกี ารรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรม
ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากร ทั้งจากพนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท�ำที่น่าสงสัยว่าจะมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถ
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ที่
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ส�ำหรับบุคคลทีแ่ จ้งเบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย ทัง้ นีใ้ นปี 2557 บริษทั
ไม่มีข้อพิพาทใดๆที่มีนัยส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทให้ความส�ำคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และ
สม�่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ มีดังนี้
ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและ
ทันเวลาทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างสม�่ำเสมอ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุน
สถาบัน นักวิเคราะห์และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรมและทั่วถึงผ่านหลายช่องทางทางการสื่อสารเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบ
การแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแถลงผลประกอบการประจ�ำ
ไตรมาส การแถลงแผนงานในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รายงานประจ�ำปี เป็นต้น
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ข้อมูลทีส่ �ำคัญทีม่ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ กิจกรรม
และแผนการด�ำเนินงานต่าง ๆของบริษัท เป็นต้น
2. ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูท้ ปี่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมายให้เป็นผูด้ �ำเนิน
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ต่อเวลาและเท่าเทียมกัน
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้
ถือหุ้น และนักลงทุน
ผู้บริหารระดับสูงในสายงานทางการเงินและหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบใน
การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
บุคคลทัว่ ไปเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงิน ผลการด�ำเนินงานลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายบริษทั แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือ
หุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานการตลาดและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบในการ
ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับแผนการตลาด
และการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่
ส�ำคัญกับบริษทั หน่วยงานประชาสัมพันธ์จะต้องประสานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนภายใต้ขอบเขตที่
ได้รับมอบหมาย
ผูท้ ไี่ ม่มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั หรือไม่ใช่ผทู้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชือ่ เสียง
และภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2014

3. ผู้สอบบัญชีและการจัดท�ำรายการทางการเงิน
งบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วามเป็น
อิสระ มีความรู้ความช�ำนาญและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจแก่
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้
เห็นฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง คณะ
กรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยใช้นโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อน
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการ
รายงานผลการด�ำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอโดย
รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะ
สม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้
4. สารสนเทศที่มีนัยส�ำคัญ
บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
ให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน
จนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยออกสู่สาธารณชนแล้ว หากมีข้อมูลใดที่
มิควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทจะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
สาธารณชนโดยทันที
บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่รักษาข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับของคู่ค้า ข้อมูลความ
ลับของลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมด�ำเนินธุรกิจไว้เป็นความลับ โดยไม่น�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ลว่ งรูจ้ ากการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปเผยแพร่หรือน�ำไปใช้แสวงหาประโยชน์ ตลอด
จนระมัดระวังการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆ ซึง่ ตนเองไม่ได้มหี น้า
ที่หรือได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริษทั ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินและทีไ่ ม่ใช่การเงินล้วน
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียงของบริษทั จึงได้ก�ำชับให้
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน เชือ่ ถือได้ สมำ�่ เสมอ
และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดย
เฉพาะโดยได้มอบหมายให้รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงินและคณะท�ำหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุน
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 66(0) 2769-1234 ต่อ 6640 หรือ
E-MAIL ADDRESS: SIWICHAYALI@CHR.CO.TH
ส�ำหรับกิจกรรมในปี 2557 เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของบริษทั รวมถึงส่วนงานนักลงทุน สัมพันธ์
ได้ด�ำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แยกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Opportunity day) ไตรมาสละครั้ง เพื่อแถลงผลการด�ำเนินงานราย
ไตรมาส
2. การเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์โดยการนัดหมายจากนักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท (Company Visit) จ�ำนวน
56 ครั้ง
3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยจ�ำนวน 4 ครั้ง
4. การสัมภาษณ์ และประชุมทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 415 ครั้ง
5. การเดินทางพบปะนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)
จ�ำนวน 19 ครั้ง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่านประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร2ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร5ท่าน
กรรมการอิสระ4ท่าน
คณะอนุกรรมการ
บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ทัง้ นี้ นาย
วิเชียร เตชะ-ไพบูลย์ เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถ ท�ำหน้าทีส่ อบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4
ท่าน ท�ำหน้าทีก่ �ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
4 ท่าน ท�ำหน้าที่ดังนี้
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3.1 ด้านการบริหารความเสี่ยง
1. มีหน้าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและด�ำเนินการ
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ แผนกลยุทธ์ทนี่ �ำเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีบ่ ริษทั
ยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับปฏิบตั กิ าร
3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโดยรวม
4. เข้ า ใจและสามารถประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรและสามารถท�ำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการ
จัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้
5. ให้ค�ำแนะน�ำและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3.2 ด้านการก�ำกับดูแล
ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย ข้อก�ำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ก�ำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน�ำและการสนับสนุนที่จ�ำเป็นแก่
คณะท�ำงานบรรษัทภิบาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพือ่ ก�ำหนด
ประเด็นทีค่ วรปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษทั ในการสือ่ สารและการด�ำเนินกิจกรรมด้าน
บรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

รายงานประจำ�ปี 2014

การแยกตำ�แหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทั ก�ำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเลือกตัง้ มาจากกรรมการ
บริษัท และเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตาม
ประเมินผล และการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการมีภาวะผู้น�ำและบทบาท
หลักในการดูแลให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายผู้บริหาร ก�ำหนด
ระเบียบวาระการประชุมตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท�ำหน้าทีป่ ระธาน
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนและผลักดัน
ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
เลขานุการบริษัท
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ด�ำเนินการดังนี้
1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะ
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจ�ำปีของบริษทั รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัท
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. แนะน�ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
4. ด�ำเนินการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เลขานุการบริษัท ของบริษัทคือ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว

ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
• ต�ำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน
และบริหาร และเลขานุการบริษัท
อายุ
• 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ
• ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
• ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไทย (IOD)
ประสบการณ์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการ
เงิน บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา
• อดีตกรรมการบริษัทประกันภัย
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
• อดีตกรรมการตรวจสอบ
บริษัทประกันสินเชื่อ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการส่งเสริม
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ มีการก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ไว้อย่างชัดเจนและถือปฎิบตั อิ ย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและ
ให้ความเห็นต่อการท�ำรายการระหว่างกันทีม่ นี ยั ส�ำคัญซึง่ ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นส�ำคัญ ซึง่ คณะกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้า
ร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว
คณะกรรมการมีการก�ำหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีเลขานุการบริษัท
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ มีลกั ษณะรายการเป็นปกติ
และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป และมีการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันตามอ�ำนาจ
ด�ำเนินการของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามแนบ
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี
2533 ได้ตระหนักดีถึงความจ�ำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลและการด�ำเนินการอย่างโปร่งใส
ในการท�ำรายการระหว่างกันมาโดยตลอด ทัง้ นี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่
105 (2/2558) ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบถึงรายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2557 รวมทัง้ ได้พจิ ารณาถึงความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นเหมาะสมและสมเหตุสมผล
ส�ำหรับรายการระหว่างกันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต บริษทั ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งรายการ
ระหว่างกันในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจ�ำเป็นของบริษัท การรับและจ่ายค่า
ตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ยุติธรรม และโปร่งใส
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน

บริษทั มีนโยบายในการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เฉพาะ
ในส่วนที่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยให้มีการก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้
เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่มีความแตกต่างจากบุคคล
ภายนอก
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2546 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2546 ที่ประชุมได้ก�ำหนดนโยบายและมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยให้เป็นไป
ตามขัน้ ตอนการอนุมตั ติ ามปกติ แต่กรรมการหรือผูบ้ ริหารจะต้องไม่ท�ำการอนุมตั ริ ายการ
ที่บริษัทกระท�ำกับตนเองหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง หากมีรายการดังกล่าว
เกิดขึ้นจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อท�ำการพิจารณา และ
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติท�ำรายการนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำ
สั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต
บริษทั จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั
เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ในการเปิดเผยรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง

รายงานประจำ�ปี 2014

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 มี บมจ. เซ็นทรัล
พัฒนาและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นลงทุน
ในสัดส่วน 50% ของหน่วยลงทุนทั้งหมด
(หรือ 100% ของหน่วยลงทุนประเภท ค
[Owner Type] ) โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

2 บจ. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

มูลค่ารายการ
ปี 2557
(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด
(“CGCW”) ได้ทำ�สัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจาก กองทุน
รวมธุรกิจไทย 4 เพื่อพัฒนาและใช้ประกอบการดำ�เนินธุรกิจ
เกี่ยวกับโรงแรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย CGCW ต้องจ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้าและค่าเช่ารายปีให้แก่กองทุนตลอดอายุของสัญญาซึ่งสิ้นสุด
วันที่ 22 ธันวาคม 2575 เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 1,188.75 ล้านบาท

15.75

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2547 ได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำ�รายการนี้มีความสมเหตุ
ผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และได้ตกลงทำ�
รายการในราคาที่ยุติธรรมแล้ว

บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
จาก บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ (เดิมชื่อ บจ.เวิลด์ เทรดพลาซ่า)
เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่ม
โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และคิดค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน
ในส่วนของค่าเช่าได้จ่ายให้กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ในอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

21.40

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำ�กัด (“CSH”) ได้ทำ�สัญญาให้เช่า
และให้บริการกับบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล(สาขาหาดใหญ่) มีกำ�หนดเวลา
30 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำ�กัด
ได้ตกลงเช่าส่วนหนึ่งของอาคารของ CSH เพื่อใช้ประกอบกิจการศูนย์การค้า
และ CSH ได้รับค่าเช่าและ ค่าบริการรับล่วงหน้า

37.23

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกโดยมี
สัญญาเช่าที่มีกำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าจาก
บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

0.89

เห็นว่า ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี
ราคาที่ตกลงซื้อขายกันเป็นราคาตลาด
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บริษัทย่อยคือ บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าจาก
บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล เพื่อขายอาหาร และ เครื่องดื่ม

24.19

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการเช่าร้านค้า อาหารและเครื่องดื่ม ให้กับ
บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด
ให้กับ บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

1.56

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกโดยมี
สัญญาเช่าที่มีกำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3 บจ. เตียง จิราธิวัฒน์
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

4 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2557
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปเช่าพี้นที่ในอาคารเซ็นทรัลสีลม
จาก บจ.เตียง จิราธิวัฒน์ เพื่อใช้เป็นที่ทำ�การสำ�นักงานใหญ่ โดยคิด
อัตราค่าเช่าและค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสัญญาเช่า
ที่กำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

21.28

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกโดยมี
สัญญาเช่าที่มีกำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า และบริษัทย่อยซื้อสินค้าจาก บจ. เตียง จิราธิวัฒน์
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.56

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการเช่าร้านค้า อาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับ บจ. เตียง จิราธิวัฒน์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.82

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราทีใ่ ห้กบั ลูกค้าภายนอก
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและ บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
เช่าพื้นที่อาคารสำ�นักงาน อาคารสำ�หรับการประชุมและจัดนิทรรศการ
และอาคารที่จอดรถจาก บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาเพื่อใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า

59.92

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่
ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

โรงแรม และบจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเพื่อใช้ใน
การขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยคิดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอัตราร้อยละของยอดขาย โดยมี
สัญญาเช่าที่กำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

260.55

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการเช่าร้านค้า อาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

2.00

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราทีใ่ ห้กบั ลูกค้าภายนอก
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

รายงานประจำ�ปี 2014

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
5 บจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

6 บจ. เพาเวอร์บาย
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

มูลค่ารายการ
ปี 2557
(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์
เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในร้านเช่น เครื่องบันทึกเงินสด, เครื่องคิดเลขไฟฟ้า,
อะไหล่และอุปกรณ์ฯลฯ จาก บจ.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

1.29

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (บริษัทย่อย) เช่าพื้นที่ จาก บจ.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง
เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งคิดอัตราค่าเช่าเหมาจ่ายต่อเดือน
โดยมีสัญญาเช่าที่กำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

10.04

อัตราค่าเช่าเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทำ�เลที่ตั้ง
เป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการเช่าร้านค้า อาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับ บจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.73

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราทีใ่ ห้กบั ลูกค้าภายนอก
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าประเภท
อุปกรณ์ เช่น ลำ�โพง, กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่น DVD
จาก บจ.เพาเวอร์บาย โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

1.16

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

201

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
7 บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์
ไฟฟ้า, เครื่องใช้สำ�นักงานฯลฯ,บริการปรึกษาทางด้านกฎหมายบริการ
ข้อมูลทางธุรกิจและคำ�แนะนำ�ต่างๆ และ เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า
จาก บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์
- บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
- บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการ ห้องจัดเลี้ยงและบริการ
ให้กับ บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

8 บจ. ออฟฟิซ คลับ (ไทย)
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

9 บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าประเภท
อุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำ�นักงาน จาก บจ. ออฟฟิซ
คลับ(ไทย) โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด
- บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
- บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อบริการการโฆษณา
ทางสื่อสิ่งพิมพ์และซื้อหนังสือพิมพ์จาก บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด
- บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
- บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ขายห้องพัก และ อาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับ บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

202

การกำ�กับดูแลกิจการ

มูลค่ารายการ
ปี 2557
(ล้านบาท)

15.87
6.88

เหตุผลและความจำ�เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

0.72

0.27
3.57

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6.08
7.60

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1.09

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราทีใ่ ห้กบั ลูกค้าภายนอก
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

รายงานประจำ�ปี 2014

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
10 บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

11 บจ.เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

12 บจ. เซ็นทรัลเวิลด์
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

มูลค่ารายการ
ปี 2557
(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษัทย่อย ซื้อสินค้าจาก บจ.เซ็นทรัล
ฟู้ด รีเทล เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

5.34

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาตลาดทั่วไป และยุติธรรม
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสม
กับทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียว
กับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่ในท็อปส์ ซูเปอร์มาเก็ต
จาก บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เพื่อขายอาหาร และ เครื่องดื่ม โดยคิดค่าเช่า
และบริการ ตามอัตราร้อยละของยอดขาย โดยมีสัญญาเช่าที่กำ�หนดระยะ
เวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

2.14

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษัทย่อย ขายห้องพัก
ให้เช่าและอำ�นวยความสะดวกในการจัดประชุม จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับ บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.63

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราทีใ่ ห้กบั ลูกค้าภายนอก
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษัทย่อย ใช้บริการสาธารณูปโภคจาก
บจ.เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.41

บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่ในศูนย์การค้าจาก บจ.เซ็นทรัล
เรียลตี้ เซอร์วิส เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยคิดอัตราค่าเช่า
และค่าบริการ ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอัตราร้อยละของ
ยอดขาย โดยมีสัญญาเช่าที่กำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

1.26

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ราคาที่ตกลงค่าบริการเป็นราคาตลาดทั่วไป และยุติธรรม
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่
ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
จาก บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ (เดิมชื่อ บจ. เวิลด์ เทรดพลาซ่า) เพื่อขาย
อาหารและเครื่องดื่ม โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และคิดอัตรา
ค่าเช่า และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสัญญาเช่าที่
กำ�หนดระยะเวลา และอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

29.99

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสม
กับทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียว
กับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
13 บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2557
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่ในอาคารเซ็นทรัลบางนา
จาก บจ.บางนา เซ็นทรัลพร็อพเพอตี้ เพื่อขายอาหาร และเครื่องดื่ม
โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และคิดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสัญญาเช่าที่กำ�หนดระยะเวลา และ
อัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

21.64

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม
เหมาะสมกับทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็น
อัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าโรบินสัน
จาก บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และบริษัทย่อย เพื่อขายอาหาร
และเครื่องดื่ม

70.30

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทำ�เล
ที่ตั้งเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

15 บจ.รอยัลปอร์ซเลน
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้า
จาก บจ.รอยัลปอร์ซเลน โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.35

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง

16 บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง
ให้กับ บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.56

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ
คิดกับลูกค้าทั่วไป

14 บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน
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การกำ�กับดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2014

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
17 บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
ความสัมพันธ์
1. มีกรรมการร่วมกัน

มูลค่ารายการ
ปี 2557
(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น

บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าบิ๊กซี จาก
บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์และบริษัทย่อย เพื่อวางขายอาหาร
และเครื่องดื่ม

495.68

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกโดยมี
สัญญาเช่าที่มีกำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าเกี่ยวกับ
เครื่องเขียน จาก บจ.บีทูเอส โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.07

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคา
ยุติธรรมและการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

19 บจ. เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ให้บริหารห้องพัก - จัดเลี้ยง แก่
บจ. เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.36

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ
คิดกับลูกค้าทั่วไป

20 บจ.ซี อาร์จี แมนูแฟตเจอริ่ง
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้า
จาก บจ.ซี อาร์จี แมนูแฟตเจอริ่ง โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.41

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคา
ยุติธรรมและการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ
การจัดซื้อจัดจ้าง

18 บจ.บีทูเอส
ความสัมพันธ์
1. มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
21 บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

22 บจ.ซีพีเอ็น พัทยา บีช
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

23 บจ.เซ็นทรัล ไลฟ์ โปรคเกอร์
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน
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การกำ�กับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2557
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้า
จาก บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

2.89

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคา
ยุติธรรมและการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ
การจัดซื้อจัดจ้าง

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย
เช่าพื้นที่ Consignment จาก บจ.ซีพีเอ็น พัทยา บีช เพื่อใช้ในการขาย
อาหารและเครื่องดื่ม โดยคิดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอัตราร้อยละของยอดขาย โดยมี
สัญญาเช่าที่กำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

14.96

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่
ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย
ซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงาน จาก บจ.เซ็นทรัล ไลฟ์ โปรคเกอร์
โดยอัตราค่าเบี้ยประกันคิดตามจำ�นวนมูลค่าของกรมธรรม์
และความคุ้มครองที่ได้รับ

2.55

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเบี้ยประกันเป็นราคายุติธรรมเหมาะสมกับ
ความคุ้มครอง และจำ�นวนเงินที่เอาประกันภัย

รายงานประจำ�ปี 2014

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
24 บจ. โพสต์ เอซีพี
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

25 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนท์สแควร์
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

26 บจ.ป่าตัน 3
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

มูลค่ารายการ
ปี 2557
(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น

บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป ลงโฆษณาในนิตยสาร Cleo ซึ่งเป็นนิตยสาร
เกี่ยวกับวัยรุ่นของ บจ. โพสต์ เอซีพี โดยคิดอัตราค่าโฆษณา
เป็นอัตราค่าโฆษณาต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าโฆษณาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไปโดยมีสัญญาโฆษณาที่กำ�หนดระยะเวลา
และอัตราค่าโฆษณาที่ชัดเจน

0.28

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ให้บริการมีความคิดริเริ่มที่ดี มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ของบริษัทและตรงกับกลุ่มลูกค้า อัตราค่าโฆษณาเป็น
ราคายุติธรรม

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย
เช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการขาย อาหารและเครื่องดื่ม โดยคิดอัตราค่าเช่า
และค่าบริการ ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอัตราร้อยละของยอดขาย
โดยมี สัญญาเช่าที่กำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

25.79

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่
ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ใช้บริการรับคำ�ปรึกษา
คำ�ชี้แจง คำ�แนะนำ� ในปัญหากฎหมายตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และ
กฎหมายอื่น โดยเน้นเฉพาะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ
ของผู้ว่าจ้าง โดยมีอัตราค่าบริการในอัตราราคาตลาด

0.90

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ค่าบริการเป็นราคายุติธรรม และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปข้อมูลทั่วไป
ของบริษัทย่อย 2557

สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือครองจำ�นวนหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
1,850,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่บริษัทถือ
1,183,104 หุ้น

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
63.9%

1 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำ�กัด
เลขที่ 1 ถ.ดำ�เนินเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : (032) 512-021
โทรสาร : (032) 511-099

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
(249 ห้อง)

2 บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
เลขที่ 38/2 ม. 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : (077) 230-500
โทรสาร : (077) 230-522

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
บีชรีสอร์ท สมุย
(203 ห้อง)

12,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

12,493 หุ้น

100.0%

3 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำ�กัด
เลขที่ 38/2 ม. 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : (077) 230-500
โทรสาร : (077) 230-522

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท ภูเก็ต
(262 ห้อง)

2,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

2,499,994 หุ้น

100.0%

4 บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จำ�กัด
เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำ�บลมะเร็ต
อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : (077) 424-020
โทรสาร : (077) 424-022

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
(102 ห้อง)

550,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

5 บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด
เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ลงทุนในบริษัทอื่น

2,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

2,499,993 หุ้น

100.0%

6 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำ�กัด
เลขที่ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : (074) 352-222
โทรสาร : (074) 352-223

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
(248 ห้อง)

1,450,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

1,449,994 หุ้น

100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท
เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด)

7 บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จำ�กัด
เลขที่ 701 ถนนปฏัก ตำ�บลกะรน
อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ : (076) 286-300
โทรสาร : (076) 286-316

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา
ภูเก็ต
(72 ห้อง)

375,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

374,994 หุ้น

100.0%
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549,994 หุ้น
100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำ�กัด)

รายงานประจำ�ปี 2014

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
190,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่บริษัทถือ
186,996 หุ้น

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
98.4%
(ถือหุ้นโดยบริษัท
เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด)

8 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จำ�กัด
เลขที่ 100 ถ.สายเอเชีย
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : (055) 532-601
โทรสาร : (055) 532-600

โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
รีสอร์ท
(120 ห้อง)

9 บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำ�กัด
เลขที่ 396-396/1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลอ่าวนาง
อำ�เภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : (075) 637-789
โทรสาร : (075) 637-800

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
บีชรีสอร์ทและวิลลา
กระบี่
(192 ห้อง)

5,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

4,999,993 หุ้น

100.0%

10 บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จำ�กัด
เลขที่ 502/3 ถนนปฏัก ตำ�บลกะรน
อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ : (076) 396-200-5
โทรสาร : (076) 396-491

โรงแรมเซ็นทารากะรน
รีสอร์ท ภูเก็ต
(335 ห้อง)

5,200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

5,164,000 หุ้น

99.3%

11 บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จำ�กัด
เลขที่ 54 ถนนเกศขวัญ ตำ�บลกะรน
อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ : (076) 370-300
โทรสาร : (076) 333-462

โรงแรมเซ็นทารากะตะ
รีสอร์ท ภูเก็ต
(158 ห้อง)

1,200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

1,187,995 หุ้น

99.0%

12 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 100-1234
โทรสาร : (02) 100-1235

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
(512 ห้อง)

20,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท
เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ
100 บาท 10,000,000 หุ้น
80 บาท 10,000,000 หุ้น

19,999,993 หุ้น

100.0%

13 บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จำ�กัด
เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ไม่ได้ประกอบกิจการ

15,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

14,994 หุ้น

100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท
เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด)

14 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จำ�กัด
เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

โรงแรมเซ็นทาราเกาะกูด

1,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

1,199,993 หุ้น

100.0%

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
800,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่บริษัทถือ
799,994 หุ้น

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
100.0%

15 บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ไม่ได้ประกอบกิจการ

16 บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ ลันตา บีช จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ไม่ได้ประกอบกิจการ

360,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

359,994 หุ้น

100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท
เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำ�กัด)

17 บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ พัทยา บีช จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ไม่ได้ประกอบกิจการ

800,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

799,993 หุ้น

100.0%

18 บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ หาดฝรั่งรีสอร์ท จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ไม่ได้ประกอบกิจการ

885,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

884,994 หุ้น

100.0%

19 บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ลงทุนในบริษัทอื่น
และรับบริหารโรงแรม

1,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

1,499,996 หุ้น

100.0%

20 R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd.
4th Floor Rowville, Fareedhi Magu
Maafannu, Republic of Maldives
Tel : + 960 330 6566

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา
มัลดีฟส์
(112 ห้อง/วิลลา)

17,990 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 778.21
ดอลลาร์สหรัฐ

13,312 หุ้น
74.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด)

Fax : + 960 330 9796
21 บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232
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รายการระหว่างกั น

ไม่ได้ประกอบกิจการ

10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

9,994 หุ้น

100.0%

รายงานประจำ�ปี 2014

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

22 บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน
และเอ็กซิบิชั่น จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ไม่ได้ประกอบกิจการ

23 บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชันแนล
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

รับบริหารโรงแรม

24 Centara Maldives Pvt. Ltd.
2nd Floor (Eastwing), AAGE
Henveiru, Male 20094
Republic of Maldives
Tel : + 960 333 3644

โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์
(140 ห้อง/วิลลา)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่บริษัทถือ
9,994 หุ้น

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
100.0%

1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท
เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ
25 บาท

999,997 หุ้น

100.0%

20,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

15,000,000 หุ้น
75.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด)

Fax : + 960 331 5453
25 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด
เลขที่ 306 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 635-7930-9
โทรสาร : (02) 635-7940-1

ผู้รับสิทธิในการประกอบการ
KFC, Mister Donut,
Auntie Anne’s, Pepper Lunch
Chabuton, Tenya
Cold Stone Creamery,
Ryu Shabu Shabu,
Yoshinoya, The Terrace
and Katsuya

6,200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

6,199,991 หุ้น

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

100.0%
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
16,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
สัดส่วนการ
ที่บริษัทถือ
ถือหุ้น (%)
15,999,994 หุ้น
100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด)

1,797,591 หุ้น
100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด)

26 บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
เลขที่ 55/18 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ : (02) 909-2277-9
โทรสาร : (02) 529-4900

โรงงานผลิตไอศกรีม

27 บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำ�กัด
เลขที่ 306 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 635-7930-9
โทรสาร : (02) 635-7940-1

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
“Ootoya”

1,797,600 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

28 บริษัท เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ไม่ได้ประกอบกิจการ

100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท

99,997 หุ้น

100.0%

29 บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ไม่ได้ประกอบกิจการ

300,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ
50 บาท

299,997 หุ้น

100.0%

30 บริษัท โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

ไม่ได้ประกอบกิจการ

50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ
25 บาท

49,997 หุ้น

100.0%

212

รายการระหว่างกั น

รายงานประจำ�ปี 2014

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

31 บริษัท เซ็นทาราลอยัลตี้มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

จัดหาสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า

32 บริษัท ศูนย์การเรียนรู้เซ็นทารา จำ�กัด
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

พัฒนาบุคลากร

33 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
400/22 ชั้น 6 อาคารธนาคารกสิกรไทย
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 673-3999
โทรสาร : (02) 276-3900

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

34 Centara (Shanghai) Hotel Management
Co., Ltd.

รับบริหารโรงแรม

1208 Ascendas Cross Tower, No.318 Fuzhou
Road, Huangpu District, Shanghai, 200001

35 CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E
North Tower, Nile City Buildings, 22nd Floor,
Room No.2328-05, Ramlet Boulac,
Corniche El Nile, Cairo

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ
25 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่บริษัทถือ
499,997 หุ้น

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
100.0%

1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท
เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ
2.5 บาท

999,996 หุ้น

100.0%

หน่วยลงทุนของกองทุน
320,000,000 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
หน่วยละ 10 บาท

หน่วยลงทุนของกองทุน
81,093,500 หน่วย

25.3%

ทุนจดทะเบียน
6,000,000 หยวนจีน

N/A
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทารา
อินเตอร์เนชั่นแนล

100.0%

ชำ�ระค่าหุ้นแล้ว
2,099,158 หยวนจีน

รับบริหารโรงแรม

20,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 25 ปอนด์อียิปต์
เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ
2.5 ปอนด์อียิปต์

แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด)

19,998 หุ้น
100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียน:
ทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้ว:

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ
0107536001389 (เดิม บมจ. 212)
http://www.centarahotelsresorts.com
1 ,350,000,000 บาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญ 1,350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญ 1,350,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ส�ำนักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
สถานที่ตั้ง:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

9 99/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
(02) 769-1234
(02) 769-1235

ส�ำนักงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

1 695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
(02) 541-1234
(02) 541-1087
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้

หุ้นกู้
CENT176A
CENT176B
CENT163A
CENT163B
CENT169A
CENT169B

อันดับเครดิต
ตราสารหนี้

จำ�นวน
(ล้านบาท)

วันที่ออก
หุ้นกู้

อายุ
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

รอบการจ่าย
ดอกเบี้ย

วันครบกำ�หนด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2557

A
A
A
A
A
A

500
500
500
300
1,000
1,500

23/06/2553
05/07/2553
29/07/2554
09/08/2554
30/09/2556
3/09/2557

7 ปี
6 ปี 11 เดือน 24 วัน
4 ปี 8 เดือน
4 ปี 7 เดือน
3 ปี
2 ปี

6 mFDR + 1.9%
6 mFDR + 1.9%
4.86%
4.75%
4.02%
3.30%

-

6 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน

23/06/2560
29/06/2560
29/03/2559
09/03/2559
30/09/2559
3/09/2559

500
500
500
300
1,000
1,500

เงื่อนไขของผู้ออกหุ้นกู้
1. บริษัทต้องดำ�รงสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest - bearing debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยคำ�นวณจากงบการเงินรวม
2. บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำ�นวนเกินกว่าร้อยละ 60 ของผลกำ�ไรสุทธิในปีนั้นๆ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคล
อ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 359-1200-01
โทรสาร : (02) 359-1259
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ : 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (02) 544-1000
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” (CENTEL176A)
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” (CENTEL176B)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (02) 296-3582
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559” (CENTEL163A)
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559” (CENTEL163B)
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ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ : 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (02) 626-7777
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559”(CENTEL169A)
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559”(CENTEL169B)
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ซวอเต้อร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
โดย คุณณฐพร พันธุ์อุดม ทะเบียนเลขที่ 3430
ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (02) 344-1000
โทรสาร : (02) 286-5050
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท บิซซิเนส แอ็ดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 15 อาคารมณียา เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (02) 255-8977-8, (02) 251-2285
โทรสาร : (02) 254-4576
บริษัทจัดอันดับเครดิต
บริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ำกัด
ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02) 231-3011
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คณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการทั่วไป

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

พลตรี กระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มร. โรเบิร์ท มัวเรอร์-ลอฟเฟลอร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ศาตราจารย์ วิโรจน์ เลาหะพันธ์

เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

มร. มาร์โก้ เมทเก้

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

นาย แดน ชินสุภัคกุล

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่

มร. เดวิด มาร์เทนส์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

มร. เกิร์ด เคิร์ท สตีบ

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย

มร. มาร์ติน ไฮนิเกอร์

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

มร. ปีเตอร์ นีลสัน

กลุ่มธุรกิจโรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา

มร. อังเดร บรูลฮาร์ท

ฝ่ายปฏิบัติการ

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต

มร. ดาร์เรน ชอว์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

เซ็นทาราแกรนด์เวสต์แซนด์รีสอร์ทและวิลลา ภูเก็ต

มร. เออร์วี่ ดูพราท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

มร. มาร์คแลนด์ เบลย์คล้อค

เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์

มร. วอยเทค คลาสซิกี้

รองประธานฝ่ายปฎิบัติการ

มร. เดวิด กู๊ด

เซ็นทาราวิลลา สมุย

มร. ทิมมอธี รอว์ลินสัน

รองประธานฝ่ายปฎิบัติการ

มร. มิเชล ฮอร์น

เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต

มร. ออสติน รอบินสัน

เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท

นาย วรรธนะชัย พิพัฒน์ทองพันธ์

เซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด

นาย กฤษณ์ วาณิชนนท์

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

นาย โอภาส ดำ�รงกุล

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

นาย ชัยพันธ์ ทองสุธรรม

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

นาย วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์

เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่

มร. จอร์จ เคนตั้น

โรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียนและสปา กรุงเทพฯ

มร. สเวน วอลเทอร์

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์

รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์

นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์

ฝ่ายเซ็นทาราอินเตอร์เนชันแนลแมนเนจเมนท์

รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นาย ศุภรัฐ จิราธิวัฒน์

ฝ่ายการเงินและบริหาร

รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

รองประธานฝ่ายจัดซื้อ

นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

ฝ่ายขายและการตลาด

รองประธานอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด

มร. คริส เบลีย์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาว ภัทรา จองเจริญกุลชัย
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โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (ต่อ)

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการรีสอร์ท

โรงแรมเซ็นทาราพัทยา

มร. โจนัส เฮอร์สเต็ด

เซ็นทาราแกรนด์อัซซูริรีสอร์ทและสปา มอริเชียส

มร. ไอแวน แคทเธอรีน

เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์

นางสาว ประไพจิต ทองมา

เซ็นทาราป็อสต์ลาฟาแย็ตรีสอร์ทและสปา มอริเชียส

มร. เควิน โกวินเดน

คุ้มพญารีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน

นาย ชำ�นาญ เผือกวัฒนะ

เซ็นทราโคโคนัทบีชรีสอร์ท สมุย

นาย ขจร วิมลเจริญสุข

โรงแรมโนวาและสปาพัทยา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน

มร. โจนัส เฮอร์สเต็ด

เชนซีรีสอร์ทและสปา ฟูก๊วก เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน

มร. โอลิวิเย่ เพอทิ

ผู้จัดการโรงแรม

โรงแรมเซ็นทราแอชลี ป่าตอง

นาย ภคพล เยาวลักษณ์

เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

นาย เดชานนท์ วังทอง

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นาย อัษฎางค์ สุขวิเศษ

เซ็นทราทวมรีสอร์ท บาหลี

มร. อากุห์ ฮุวานันดา

วอเตอร์ฟร้อนท์สวีทภูเก็ตบายเซ็นทารา

มร. ออสติน รอบินสัน

เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต

นาง วิลาวัณย์ เจียมมานะสมบัติ

เซ็นทาราซีย์แซนด์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา

มร. สิสิรา เสนาร์ทนี

เซ็นทาราเกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ท

มร. พิอุส ลิวชิงเจอร์

เซ็นทาราแกรนด์พระตำ�หนักรีสอร์ทและสปา พัทยา

มร. คาร์ล ดูลกัลล์

แซนดีบีชรีสอร์ท นอนนุค ดานัง เวียดนาม

มร. สตีฟ ชอง

เซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ

นาย ปฐวี พงษ์นนทกุล

เดอะ บลู มารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต บริหารโดยเซ็นทารา

มิส เรจีน่า ซัลซ์มันน์

เซ็นทาราแกรนด์โมดัสรีสอร์ท พัทยา

นาย พนัศ จุรีรัตนา

เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท เขาหลัก

มร. เวย์น ดิวเบอร์ลีย์

เซ็นทาราพิลิแกนเบย์เรสซิเดนซ์และสวีท กระบี่

มร. จีโรม ซิม
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คณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
กลุ่มธุรกิจอาหาร

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด
คุณธีระเดช จิราธิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสุชีพ ธรรมาชีพเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณนันทนา เตชะบุญประทาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณเปรมหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณฐากฤต สนิทประชากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด

คุณณัฏฐพล มณฑลโสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณอำ�ไพพรรณ จิราธิวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย Supply Chain Management

คุณชัยณรงค์ เลอเลิศวณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณเพ็ญทิพย์ อึ๊งภากรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการและโครงการพิเศษ

คุณกันตภณ ศรีสุวรรณ

ผู้จัดการทั่วไป Mister Donut

คุณกิตติยาภรณ์ กุลไพบูลย์

ผู้จัดการทั่วไป KFC

คุณนงนภัส รำ�เพย

ผู้จัดการทั่วไป Auntie Anne’s

คุณวิชัย เจริญธรรมานนท์

ประธาน Ootoya

คุณอรวรรณ โกมลพันธ์พร

ผู้จัดการทั่วไป Pepper Lunch

คุณยะสึโตะ โทกาชิ

ผู้จัดการทั่วไป Chabuton

คุณวชิราภรณ์ วานิชชัย

ผู้จัดการทั่วไป Cold Stone Creamery

คุณฉัตรฤดี ศุขตระกูล

ผู้อำ�นวยการ The Terrace, RYU

คุณพล ศรีแดง

ผู้จัดการทั่วไป Yoshinoya

คุณรัสทัม เบ็ญราฮีม

ผู้จัดการทั่วไป CRG Manufacturing

คุณกนกภรณ์ พิรวัฒนกุล

ผู้จัดการทั่วไป Tenya

คุณภวิชช์ อ่ำ�ทิม

ผู้จัดการทั่วไป Katsuya
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เชียงใหม

อุดรธานี
ตาก

ขอนแกน

กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
ประจวบคีรีขันธ

เกาะสมุย
พังงา
ภูเก็ต

กระบี่
สงขลา

ประเทศไทย

จีน
กาตาร
ลาว

โอมาน

ประเทศไทย

เวียดนาม

ศรีลังกา

เอธิโอเปย
มัลดีฟส
มอริเชียส

อินโดนีเซีย

ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประเทศไทย

จีน

อินโดนีเซีย

มอริเชียส

ศรีลังกา

ลาว

เวียดนาม

มหาสมุทรอินเดีย
มัลดีฟส

ทะเลอาหรับ
โอมาน

กาตาร

แอฟริกา
เอธิโอเปย

รวม

15

โรงแรมและรีสอรท
ที่ลงทุนและบริหารเอง

รวม

60

โรงแรมและรีสอรท
ที่รับบริหาร

รวม

75

โรงแรมและรีสอรท
ในเครือเซ็นทารา

บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท +66 (0) 2541 1234
โทรสาร +66 (0) 2541 1087
อีเมล
centel@chr.co.th

สำนักงานสาขา
999/99 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท +66 (0) 2769 1234
โทรสาร +66 (0) 2769 1235
อีเมล centel@chr.co.th

www.centarahotelsresorts.com
www.crg.co.th

