บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด
(มหาชน)

รายงานประจําป

2559

รางวัล

2559

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

• รางวัลเกียรติยศ “มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดการท่องเที่ยว • รางวัล 1 ใน 25 โรงแรมและรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนยอดเยี่ยม
และสันทนาการ ประจำ�ปี 2559” องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน
ในเอเชีย ประจำ�ปี 2559, สมาร์ททราเวลเอเชีย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงการพัฒนาสังคม • รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมระดับทอง ภูมิภาคตะวันออกไกลและ
และความมั่นคงของมนุษย์
แอฟริกา ประจำ�ปี 2559, เวอร์จิ้นฮอลิเดย์
• รางวัลประกาศนียบัตรระดับทอง ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559
เซ็นทรัลเวิลด์
• รางวัล “อะวอร์ดออฟเอคเซ็ลเล็นซ์” จาก ไวน์สเปกเตเตอร์,
• รางวัล 1 ใน 25 โรงแรมในเอเชียสำ�หรับการจัดประชุมสัมมนาดีเด่น
ห้องอาหารโคสต์บีชคลับแอนด์บิสโทร
ประจำ�ปี 2559, สมาร์ททราเวลเอเชีย
• รางวัลสุดยอดร้านอาหารดีเด่น จากไทยแลนด์แทตเลอร์
• รางวัล 1 ใน 10 ของโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากการโหวต
ประจำ�ปี 2559 , ห้องอาหารโคสต์บีชคลับแอนด์บิสโทร
โดยนักท่องเที่ยวจีน ประจำ�ปี 2559
• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559
• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากเอิร์ธเช็ค
• รางวัลสุดยอดร้านอาหารดีเด่น จากไทยแลนด์แทตเลอร์
ประจำ�ปี 2559
ประจำ�ปี 2559, ห้องอาหารอูโน มาส
• รางวัลประกาศนียบัตรรับรองความเป็นเลิศ ประจำ�ปี 2559,
• รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมด้านการจัดประชุมและสัมมนา
ทริปแอดไวเซอร์
ประจำ�ปี 2559, ทีทีจี ทราเวล อวอร์ด
• รางวัล ทราเวลเลอร์ส ช้อยส์ ประจำ�ปี 2559, ทริปแอดไวเซอร์
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559
• รางวัลสุดยอดร้านอาหารดีเด่น จากไทยแลนด์แทตเลอร์
ประจำ�ปี 2559, ห้องอาหารเวียดนาม เลอ ดานัง
• รางวัลประกาศนียบัตรรับรองความเป็นเลิศ ประจำ�ปี 2559,
ทริปแอดไวเซอร์

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559
• รางวัลรีสอร์ทรวมการบริการ ออลอินคลูซีฟยอดเยี่ยม
ประจำ�ปี 2559, มัลดีฟส์ ทราเวล อวอร์ด
• รางวัลรีสอร์ทรวมการบริการ ออลอินคลูซีฟยอดเยี่ยมในมัลดีฟส์
ประจำ�ปี 2559, เซาท์เอเชียนทราเวล อวอร์ด
• รางวัลรีสอร์ทรวมการบริการ ออลอินคลูซีฟยอดเยี่ยม
ประจำ�ภูมิภาคเอเชียใต้ ประจำ�ปี 2559, เซาท์เอเชียนทราเวล อวอร์ด
• รางวัลประกาศนียบัตรรับรองความเป็นเลิศ ประจำ�ปี 2559,
ทริปแอดไวเซอร์

เซ็นทาราวิลลา สมุย

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559

เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559

• รางวัล 1 ใน 25 โรงแรมและรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนยอดเยี่ยมใน
เอเชีย ประจำ�ปี 2559, สมาร์ททราเวลเอเชีย
• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากเอิร์ธเช็ค
ประจำ�ปี 2559
• รางวัลรีสอร์ทดีเด่นสำ�หรับครอบครัวในเอเชีย ประจำ�ปี 2559,
นิตยสาร เอาท์แอนด์อะเบาท์วิตคิดส์
• การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2559,
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559
• รางวัล 1 ใน 10 ของโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย
จากการโหวตโดยนักท่องเที่ยวจีน ประจำ�ปี 2559

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับทอง ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559
• รางวัล 1 ใน 25 โรงแรมและรีสอร์ทที่ให้บริการสปายอดเยี่ยม
ประจำ�ปี 2559, สมาร์ททราเวลเอเชีย

มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวด
การท่องเที่ยวและสันทนาการ ประจำ�ปี 2559

เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์

รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมด้านการจัดประชุมและสัมมนา
ประจำ�ปี 2559, ทีทีจี ทราเวล อวอร์ด

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559

เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

โรงแรมยอดเยี่ยมจากเวอร์จิ้นฮอลิเดย์
ประจำ�ปี 2559

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

• การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2559,
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โรงแรมเซ็นทาราโนวาและสปา พัทยา

รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม ประจำ�ปี 2559
เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากเอิร์ธเช็ค
ประจำ�ปี 2559
• รางวัลยอดเยีย่ มนสาขา “รีสอร์ทริมหาดสำ�หรับผูใ้ หญ่” ประจำ�ปี 2559
• โรงแรมยอดเยี่ยมระดับทอง ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ประจำ�ปี 2559, เวอร์จิ้นฮอลิเดย์

เซ็นทาราซีย์แซนด์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา

• รางวัลการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียใต้ ประจำ�ปี 2559 สาขา
รีสอร์ทริมหาดยอดเยี่ยมในศรีลังกา, เซาท์เอเชียนทราเวล อวอร์ด
• รางวัลการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียใต้ ประจำ�ปี 2559
สาขารีสอร์ทรวมการบริการชั้นนำ�ยอดเยี่ยม ประจำ�ภูมิภาคเอเชียใต้,
เซาท์เอเชียนทราเวล อวอร์ด
• รางวัลการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียใต้ ประจำ�ปี 2559
สาขาแบรนด์สปาและเวลเนสส์ยอดเยีย่ ม, เซาท์เอเชียนทราเวล อวอร์ด

คุ้มพญารีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน

• การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2559,
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

• รางวัลประกาศนียบัตรรับรองความเป็นเลิศ ประจำ�ปี 2559,
ทริปแอดไวเซอร์

เซ็นทรา บายเซ็นทาราโคโคนัทบีชรีสอร์ท สมุย

• รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
จากเอิร์ธเช็ค ประจำ�ปี 2559

โรงแรมและรีสอร์ทยอดเยี่ยมจากสมาร์ททราเวล
ประจำ�ปี 2559

CENTARA FAMILY

HOTEL BUSINESS

เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรมเซ็นทารา
วอเตอร์เกตพาวิลเลียน
กรุงเทพฯ

โรงแรมเซ็นทารา
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์
อุดรธานี

เซ็นทาราอันดาเทวี
รีสอร์ทและสปา
กระบี่

เซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ

เซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ทและวิลลา
หัวหิน

เซ็นทาราแกรนด์
มิราจบีชรีสอร์ท
พัทยา

โรงแรมเซ็นทาราพัทยา

เซ็นทาราคิวรีสอร์ท
ระยอง

เซ็นทาราเกาะช้าง
ทรอปิคานารีสอร์ท

เซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท ภูเก็ต

เซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท สมุย

เซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ทและวิลลา
กระบี่

เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท
เขาหลัก

โรงแรมเซ็นทารา
โนวา และสปา
พัทยา

เซ็นทารา
ราสฟูชิรีสอร์ทและสปา
มัลดีฟส์

เซ็นทาราแกรนด์
พระตำ�หนัก
พัทยา

เซ็นทาราแกรนด์
ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา
มัลดีฟส์

เซ็นทาราวิลลา สมุย

เซ็นทารา
ซีย์แซนด์รีสอร์ทและสปา
ศรีลังกา

เซ็นทารา
แซนดีบีชรีสอร์ท
ดานัง

คุ้มพญารีสอร์ท
และสปา เซ็นทารา
บูติกคอลเลกชัน

เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

เซ็นทารากะตะรีสอร์ท
ภูเก็ต

เซ็นทารากะรนรีสอร์ท
ภูเก็ต

เซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรา บายเซ็นทารา
โคโคนัทบีชรีสอร์ท
สมุย

เซ็นทรา บายเซ็นทารา
มาริสรีสอร์ท
จอมเทียน

เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
รีสอร์ท

เซ็นทาราชานทะเล
รีสอร์ทและวิลลา ตราด

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่

เซ็นทรา บายเซ็นทารา
อเวนิว
พัทยา

เซ็นทรา บายเซ็นทารา
ภูพาโนรีสอร์ท
กระบี่

วอเตอร์ฟร้อนท์สวีท
ภูเก็ตบายเซ็นทารา

สารบัญ
รายงานคณะกรรมการ

8
10
12

จุดเด่นทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

รายงานธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

16

สารจากประธานกรรมการ
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

18 ลำ�ดับความเป็นมาบริษัท
22	
ภาพรวมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
24 ธุรกิจในเครือเซ็นทารา
26 รายงานการประกอบการ 2559
28	
การพัฒนาธุรกิจ
29 การตลาด
ธุรกิจอาหาร

32	
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด

34	
ลำ�ดับความเป็นมาธุรกิจอาหาร
36 ภาพรวมธุรกิจอาหาร
36	
ภาวะการทำ�ธุรกิจและการแข่งขัน
37 รายงานผลการประกอบการ 2559
38 ธุรกิจในเครือ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
40 การพัฒนาธุรกิจ
40 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

44	
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานทางการเงิน

64 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
66	
รายงานจากคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

67	
รายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

69	
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

70 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
74 รายงานทางการเงิน
186	
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์การเงิน
196
198
200

และผลการดำ�เนินงาน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ปัจจัยความเสี่ยง

การกำ�กับดูแลกิจการ

206	
โครงสร้างการจัดการ
214 การตรวจสอบภายใน
216 รายละเอียดกรรมการบริษัท
227 ผู้ถือหุ้น
230	
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
232 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
233 การกำ�กับดูแลกิจการ
242 รายการระหว่างกัน
250 สรุปข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 2559
256 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
257 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้
258 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
259 คณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง

รายงานประจำ�ปี 2559

รายไดรวม (ลานบาท)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี (ลานบาท)

2558

1,663.6

2557

1,188.5

2556

1,346.4

2555

1,595.7

15,497

17,557

18,459

19,291

19,906

(ปรับปรุงใหม)

2555

2556

2557

2558

2559

รายไดจากธุรกิจโรงแรมและอาหาร (ลานบาท)

2559 ขาดทุนจากรายการพิเศษที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานรวม 1.8 ลานบาท*
2558 ขาดทุนจากรายการพิเศษที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานรวม 102.2 ลานบาท*
2557 กำไรจากรายการพิเศษที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานรวม 33.7 ลานบาท*
2556 ขาดทุนจากรายการพิเศษที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานรวม 12.4 ลานบาท*
2555 กำไรจากรายการพิเศษที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานรวม 632 ลานบาท*

โรงแรม

7,141

2555

1.37

2559
2558

1.23

2557

0.88

2556

1.00

2555

1.18

(ปรับปรุงใหม)

2556

2557

2558

2559

รวม : 19,906

สวนของผูถือหุน (พันลานบาท)

สินทรัพย (พันลานบาท)

2559

9.9

2557

8.7

2556

8.1

2555

7.3

25.3

24.8

24.4

24.4

2557

2558

2559

(ปรับปรุงใหม)

(ป

รับ
ป

รุง

ให
ม)

24.7

2556

* รายละเอียดรายการพิเศษแสดงในหัวขอ คำอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
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รายงานคณะกรรมการ

11.1

2558

(ปรับปรุงใหม)

2555

2559

2558 (ปรับปรุงใหม่)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

หน่วย : ล้านบาท
2557 (ปรับปรุงใหม่)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

19,448.2
19,906.2
10,863.0
2,635.1
1,849.6

2,157.9
3,438.3
1,263.9
1,207.7
962.9

18,822.7
19,291.4
10,563.4
2,614.4
1,633.6

2,203.3
3,614.2
1,282.7
1,418.2
1,095.8

17,850.6
18,459.2
9,875.4
2,162.2
1,188.5

2,015.0
3,031.4
1,187.3
1,019.8
662.6

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

24,396.8
13,279.5
7,767.6
11,117.3
7,852.3
1,350

14,690.4
8,002.8
6,410.3
6,687.6
4,367.6
1,350

24,443.5
14,522.7
8,698.6
9,920.8
6,677.6
1,350

14,360.5
7,960.9
6,277.0
6,399.6
4,079.6
1,350

24,769.9
16,059.9
10,256.2
8,710.0
5,604.6
1,350

14,492.6
8,630.9
6,976.6
5,861.7
3,541.7
1,350

9.3%
7.6%
16.7%

8.1%
6.6%
14.4%

9.0%
7.1%
17.5%

15.0%
7.6%
17.1%

6.3%
4.7%
13.3%

12.9%
4.6%
11.3%

0.7
1.2
1.37
n/a
8.24

1.0
1.2
0.71
TBA
4.95

0.9
1.5
1.23
n/a
7.35

1.0
1.2
0.81
0.50
4.74

1.2
1.8
0.88
n/a
6.45

1.2
1.5
0.49
0.40
4.34

กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

อาหาร

10,170 10,597
9,967
9,309
9,183
9,121
8,492
8,356 8,374

จุดเด่นทางการเงิน

1,849.6

2559

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%) (3), (4)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) (4)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (4)
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

(1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรวมเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(2) ก�ำไรสะสมรวมก�ำไรสะสมที่จัดสรรแล้วเป็นส�ำรองตามกฏหมาย
(3) อัตราก�ำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่รวมรายได้เงินปันผล
(4) อัตราก�ำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินรวม ไม่รวมรายการพิเศษดังต่อไปนี้
ปี 2559 - ส ่วนแบ่งขาดทุน (พิเศษ) จากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1.8 ล้านบาท
ปี 2558 - ส่วนแบ่งขาดทุน (พิเศษ) จากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจ�ำนวนเงินรวม 102.2 ล้านบาท
ปี 2557 - ส่วนแบ่งขาดทุน (พิเศษ) จากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย และ
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 33.7 ล้านบาท
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สารจาก
ประธานกรรมการ

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมรูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีจ่ ะน�ำเสนอรายงานประจ�ำปี
ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดทั่วโลกจะมีความผันผวน
อย่างมากก็ตาม บริษัทก็ยังสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการขยายกิจการและการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานทั้งในส่วนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารได้อย่างน่าพึงพอใจ

ในนครดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ซึ่ ง เป็ น การตอกย�้ ำ ถึ ง ความส�ำเร็ จ
ในการเข้าสู่เมืองส�ำคัญของภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มภาคภูมิ สิ้นสุดปี 2559
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีโรงแรมและรีสอร์ทในแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำคัญรวม
ทั้งสิน้ 65 แห่งในกว่า 11 ประเทศทัว่ โลก โดยแบ่งเป็น 37 แห่งทีเ่ ปิดให้บริการแล้ว และ
อีก 28 แห่งทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการพัฒนา

ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทย เมื่อพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อัครมหาราชาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งเสด็จสวรรคต
หลังจากที่ทรงครองราชย์มายาวนานกว่า 70 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความ
โศกาอาดูรอย่างใหญ่หลวงแก่ปวงชนทุกหมู่เหล่า ส่งผลให้เกิดบรรยากาศอันซบเซา
ในทุกภาคส่วนของธุรกิจ รวมถึงโรงแรมและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารายังสามารถผ่านช่วงเวลาอันยากล�ำบากมาได้อย่างเข้มแข็งและ
ไม่ได้รับผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมมากนัก ในขณะเดียวกัน เรายังคงเดินหน้าเปิดให้
บริการโรงแรมแห่งใหม่ๆ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายด้านการท่องเทีย่ วทีส่ �ำคัญภายในประเทศไทย
ได้แก่ เซ็นทราบายเซ็นทาราภูพาโนรีสอร์ท กระบี่ และโรงแรมเซ็นทาราอาซัวร์ พัทยา
รวมไปถึง เซ็นทาราคิวรีสอร์ท ระยอง ที่เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากปิดปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยยิ่งขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรอง กรุป๊ จ�ำกัด หรือ “CRG” เรายังคง
รัง้ ต�ำแหน่งหนึง่ ในผูน้ �ำด้านธุรกิจอาหารเครือข่ายของประเทศไทย แม้วา่ การแข่งขันในตลาด
ของภาคธุรกิจนีจ้ ะมีความเข้มข้นมากขึน้ ณ วันสิน้ สุดปี 2559 บริษทั สามารถเพิม่ จ�ำนวน
สาขาขึน้ อีก 69 สาขา รวมเป็นจ�ำนวนสาขาทัง้ สิน้ 830 สาขาภายใต้ 11 แบรนด์อาหารชัน้ น�ำ

ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ในการขยายกิ จ การในต่ า งประเทศเพื่ อ มุ ่ ง สร้ า ง
แบรนด์เซ็นทาราให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก โดยมองหาโอกาสและพิจารณาสัญญา
ความร่วมมือเพื่อการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวชั้นน�ำระดับ
โลกอย่ า งสม�่ ำ เสมอภายใต้ น โยบายเน้ น ความระมั ดระวั งอย่ า งยิ่ งยวด หนึ่ งในก้ า ว
ย่างที่ส�ำคัญของการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศเมื่อปีท่ีผ่านมาคือการที่บริษัท
ได้ลงนามในข้อตกลงกับ “นาคีล” บริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการร่วมกันพัฒนาโรงแรมใหญ่ติดริม
ชายหาดขนาด 550 ห้อง โดยในแผนพัฒนาโรงแรมแห่งใหม่นี้จะสร้างขึ้นพร้อมสวนน�้ำ
ขนาดยักษ์บนเกาะเดร่า (Deira Islands) ถือเป็นโรงแรมแห่งแรกของเครือเซ็นทารา

ด้วยความพยายามและทุ่มเทเพื่อรักษาระดับมาตรฐานและชื่อเสียงอันดีในหมู่ผู้บริโภค
ในฐานะผู้น�ำด้านธุรกิจอาหารเครือข่าย บริษัทได้ด�ำเนินนโยบายเพื่อการปรับปรุงการ
บริการในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถตอบรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น ร้านสั่งอาหารแบบ Drive Thru และบริการส่งอาหาร
กลางวันแบบเร่งด่วน หรือ Lunch Express
Delivery ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทพร้อมต่อยอดธุรกิจให้มีความครอบคลุมทั้งตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเรามีเป้าหมายหลักในการก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง
ในผู้น�ำธุรกิจอาหารเครือข่ายรายส�ำคัญของภูมิภาคอาซียน
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอถื อ โอกาสนี้ ใ นการแสดงความซาบซึ้ ง อย่ า งจริ ง ใจต่ อ การให้ ค วาม
สนับสนุนและความช่วยเหลือเกือ้ กูลจากท่านผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทางธุรกิจ ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัททั้งในส่วนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร รวม
ถึงลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ผมเชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจในการท�ำงานอย่างเต็ม
ความสามารถจากทุกหน่วยงานจะสามารถน�ำพาบริษทั ไปสูเ่ ป้าหมายและความส�ำเร็จใน
การขยายธุรกิจให้เติบโตมั่นคงต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

(สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์
• ที่ปรึกษากรรมการกิตติมศักดิ์
คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ
• ที่ปรึกษากรรมการกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์ วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
• ที่ปรึกษากรรมการกิตติมศักดิ์

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
• กรรมการ
นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
• กรรมการ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
• กรรมการ
• กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการความเสี่ยง
และการกำ�กับดูแล

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
• ประธานกรรมการ
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
• รองประธานกรรมการ
นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
• กรรมการ
• กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกำ�กับดูแล

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

นายเกริด เคิร์ก สตีป
• กรรมการอิสระ

รายงานธุรกิจ

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต

รายงานประจำ�ปี 2559

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ส�ำหรับปี 2559 ที่ผ่านมาไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับธุรกิจบริการทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เรายังสามารถ
สานต่อความส�ำเร็จในการขยายกิจการและยังคงสร้างผลก�ำไรจากธุรกิจได้ ตลอดปี
ที่ผ่านมาถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งการเปิดให้บริการโรงแรม
และการพัฒนาโครงการใหม่ๆ โดยประเดิมในช่วงต้นปีด้วยการเปิดให้บริการอีกครั้งของ
เซ็นทาราคิวรีสอร์ท ระยอง หลังจากปิดปรับปรุงให้เกิดความทันสมัยสะดวกสบายมากยิง่
ขึ้น ตามด้วยการเปิดตัวของโรงแรมแห่งใหม่ เซ็นทราบายเซ็นทาราภูพาโนรีสอร์ท กระบี่
ซึ่งนับเป็นรีสอร์ทแห่งที่สามของกลุ่มเซ็นทาราในจังหวัดกระบี่ และล่าสุดเรายังได้เปิดตัว
โรงแรมแห่งที่เจ็ดในพื้นที่เขตพัทยา โรงแรมเซ็นทาราอาซัวร์ พัทยา ซึ่งเป็นการตอกย�้ำ
ถึงความครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่สามารถตอบรับความต้องการของนักท่อง
เที่ยวได้ในทุกระดับ
หนึ่งในย่างก้าวส�ำคัญของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา คือการที่โรงแรมและรีสอร์ทเครือ
เซ็นทาราสามารถเดินหน้าปักธงขยายกิจการเข้าสู่เมืองส�ำคัญที่นับเป็นประตูสู่ภูมิภาค
ตะวันออกกลางได้ส�ำเร็จ ด้วยการลงนามในข้อตกลงร่วมกับ “นาคีล” บริษัทพัฒนาด้าน
อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�ำของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการร่วมกันพัฒนาโรงแรม
ใหญ่ริมชายหาดขนาด 550 ห้องพร้อมสวนน�้ำบนเกาะเดร่า (Deira Islands) ของมหา
นครดูไบ ส่งผลให้ปัจจุบัน เซ็นทารามีโรงแรมทั้งสิ้น 65 แห่งใน 11 ประเทศทั่วโลก
โดยมีโรงแรมและรีสอร์ทอยู่ในต่างประเทศรวม 22 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทก�ำลังพัฒนาโรงแรม
ใหม่อกี 2 แห่งในประเทศจีนและวางแผนด�ำเนินโครงการอืน่ ๆ อีกทัง้ สิน้ รวม 10 โครงการ
ในประเทศต่างๆ ประกอบด้วยโครงการลงทุน 3 โครงการและสัญญาการบริหารโครงการ
อีก 7 ฉบับ
นอกจากนี้ ปี ที่ ผ ่ า นมายั ง นั บ เป็ น ปี ที่ น ่ า ปิ ติ ยิ น ดี ยิ่ ง อ้ า งอิ ง ได้ จ ากรางวั ล อั น ทรง
เกี ย รติ ที่ เ ราได้ รั บ จ�ำนวนหลายรางวั ล ทั้ ง จากระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ
อาทิ รางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจ�ำปี 2559 รางวัลองค์กรที่
มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมระดับทอง ภูมิภาค
ตะวั น ออกไกลและแอฟริ ก า ประจ�ำปี 2559 ส�ำหรั บ เซ็ น ทาราแกรนด์ บี ช รี ส อร์ ท
และวิลลา หัวหิน และ เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ รางวัลสุดยอด

โรงแรมที่ พั ก เพื่ อ การประชุ ม สั ม มนายอดเยี่ ย มแห่ ง ปี ประจ�ำปี 2559 ส�ำหรั บ
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ รางวัลชนะเลิศ
“TUI Holly” ประจ�ำปี 2559 ส�ำหรับเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
และ รางวัล 1 ใน 10 ของโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่เลือกโดยนักท่องเที่ยวจีน
ประจ�ำปี 2559 ส�ำหรับเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
และโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
นอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทารายังได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมอีกหลายรายการ รางวัลที่ส�ำคัญ ได้แก่
รางวัลโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมระดับดีเยีย่ ม (ทอง) ประจ�ำปี 2559 ส�ำหรับโรงแรม
เซ็นทาราโนวาและสปา พัทยา รวมถึงรางวัลประกาศนียบัตรระดับทองด้านสิ่งแวดล้อม
ดีเด่นจากเอิร์ธเช็ค ประจ�ำปี 2559 ส�ำหรับเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย และ
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
ในการก้าวเข้าสู่ปี 2560 นี้ บริษัทจะมุ่งเน้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศจีน
เพื่อขยายชื่อเสียงของเซ็นทาราให้ขจรขจายมากยิ่งขึ้น บริษัทมีก�ำหนดจะเปิดให้บริการ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์โดฮา ในเขตเวสต์เบย์ และโรงแรมเซ็นทารามัสกัต ในช่วงกลาง
ปี และมีก�ำหนดเปิดเซ็นทาราเรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 อัน
จะเป็นการวางหมุดให้กาตาร์และโอมานเป็นสองจุดหมายแรกของเซ็นทาราในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง และในขณะเดียวกัน บริษัทยังมีแผนพัฒนาโรงแรมในประเทศจีนเพื่อ
เสริมความแข็งแกร่งของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในตลาดต่างประเทศเพิม่ เติม
ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบพระคุณต่อท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
ผู้มีอุปการะคุณ ที่ให้การสนับสนุนอย่างสม�่ำเสมอมาโดยตลอด รวมไปถึงคณะผู้บริหาร
และทีมพนักงานของกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทุกท่านที่ร่วมมือท�ำงาน
อย่างทุ่มเท เพื่อมอบประสบการณ์วันพักผ่อนอันน่าจดจ�ำแก่แขกของเราด้วยบริการ
อันอบอุ่นแบบไทยๆ ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าในปี 2560 นี้ บริษัทของเราจะยังคงเติบโต
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและจะสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเราได้ นั่นคือ การเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ไม่จ�ำกัดเฉพาะในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่หมายรวมถึงระดับคุณภาพ
การให้บริการและผลประกอบการของบริษัทด้วย

(ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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รายงานธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2559

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

ความเป็นมา

ในทศวรรษทีภ่ าวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและของทัว่ โลกก�ำลังอยูใ่ นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อ
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ของเซ็นทาราได้เริ่มต้นขึ้นโดยการตัดสินใจของกลุ่มเซ็นทรัลที่
จะสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่พร้อมโรงแรมระดับห้าดาวและศูนย์การประชุมแห่ง
แรกของประเทศไทยบนที่ดินผืนใหญ่บริเวณเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร การลงทุน
ในปีพ.ศ. 2522 นั้นถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่ง
โรงแรมและศู น ย์ ก ารประชุ ม นั บ เป็ น ส่ ว นส�ำคั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
พีช่ ายคนโตของตระกูล การก่อสร้างทัง้ สองส่วนเริม่ ด�ำเนินไปพร้อมๆ กัน และความส�ำเร็จ
ของแต่ละส่วนก็ขึ้นต่อกันและกันอย่างไม่สามารถแยกออกได้
ในช่วงเวลานั้นชื่อ “เซ็นทรัล” เริ่มเป็นที่คุ้นหูชินตาของคนกรุงเทพฯ แล้วจากสาขา
ที่กระจายอยู่ทั่วกรุงทั้ง 5 สาขา อันได้แก่สาขาวังบูรพา ราชประสงค์ สีลม ชิดลม และ
ลาดหญ้า ซึง่ ล้วนเป็นเขตเมืองชัน้ ใน ขณะทีร่ ปู แบบการค้าในพืน้ ทีส่ ว่ นอืน่ ๆ ยังคงเป็นร้าน
ค้าขนาดเล็กกระจายอยูท่ วั่ ไป ไม่เว้นแม้แต่ยา่ นลาดพร้าวซึง่ เป็นย่านธุรกิจและทีพ่ กั อาศัย
ชานเมืองทางเหนือของกรุงเทพฯ ที่ก�ำลังเติบโต
ดังนั้น การเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่บนถนนลาดพร้าวจึงเป็นการเดิมพัน
ครั้ ง ใหญ่ ข องตระกู ล จิ ร าธิ วั ฒ น์ ว่ า รู ป แบบการค้ า แบบใหม่ นี้ จ ะเป็ น ที่ ย อมรั บ จาก
ผู้ซื้อมากน้อยเพียงใด

ลำ�ดับ

ความเป็นมาบริษัท
เกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นเครือโรงแรมชั้นน�ำของประเทศไทยก่อตั้งขึ้น
ในปีพ.ศ. 2523 ภายใต้การบริหารงานของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
ในชือ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล ก่อนจะเปลีย่ นเป็นโรงแระมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทารา ในปีพ.ศ. 2550

ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มีสาขารวมทั้งสิ้น 65 แห่งครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวส�ำคัญๆ ใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว ศรีลังกา
จีน มัลดีฟส์ การ์ตา โอมาน ตุรกี และคิวบา ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและที่ยังอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง

ทั้งนี้ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ
เซ็นทรัล กรุ๊ป แบรนด์ธุรกิจค้าปลีกและการบริการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมี
ตระกูลจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
ตราตั้ง “ครุฑพ่าห์” ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นธุรกิจโรงแรม
แห่งแรกที่ได้รับพระราชทานตราตั้งอันมีเกียรติยิ่งนี้
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การก่อสร้างโรงแรมขนาด 600 ห้องพร้อมศูนย์การประชุมขนาดใหญ่นี้ เป็นส่วนหนึง่ ของ
เงื่อนไขในการประมูลที่ดิน จึงอาจกล่าวได้ว่านี่คือการก้าวไปในทิศทางใหม่ที่ท้าทายยิ่ง
เนื่องจากตระกูลจิราธิวัฒน์ไม่มีประสบการณ์ในการท�ำโรงแรม หรือศูนย์ประชุมมาก่อน
เลย อย่างไรก็ตาม พวกเขาเชื่อว่าวิสัยทัศน์และการมองอนาคตของธุรกิจศูนย์การค้าและ
โรงแรมจะต้องพัฒนาไปในทิศทางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ท�ำรายได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
ตระกูลจิราธิวัฒน์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด ขึ้นเพื่อด�ำเนิน
โครงการโรงแรมแห่งนี้ และเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2526
ภายใต้ชอื่ โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซ่าและบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ต่อมาได้เปลีย่ น
ชือ่ เป็นโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์กรุงเทพ ก่อนจะเปลีย่ นเป็นชือ่ ทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั คือ
เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

เมือ่ การประมูลประสบความส�ำเร็จ กระบวนการปรับปรุงโรงแรมก็ได้เริม่ ต้นขึน้ จากวันนัน้
จนถึงวันนีเ้ ซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ยังคงความสง่างามเฉกเช่นเดียวกับ
เมื่อในอดีต และยังได้รับการบรรจุไว้ในท�ำเนียบโรงแรมชั้นน�ำของโลก ขณะที่ความสงบ
สวยงามของหัวหินก็ท�ำให้เมืองชายทะเลแห่งนี้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางของการ
พักผ่อนที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นับตัง้ แต่ปพี .ศ. 2533 เป็นต้นมา ธุรกิจท่องเทีย่ วเติบโตขึน้ อย่างมากส่งผลให้ความต้องการ
ห้องพักขยายตัวตามไปด้วย บริษทั จึงตัดสินใจทีจ่ ะขยายธุรกิจออกไปอีก และหนึง่ ในการ
ตัดสินใจนัน้ คือ การเปิดตัวโรงแรมระดับห้าดาวแห่งแรกบนหาดเฉวง เกาะสมุยในปีพ.ศ. 2538
จากทีเ่ คยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ วประเภทแบกเป้ การเกิดขึน้ ของโรงแรม
ระดับบนอย่างเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย นับเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นบนเกาะสมุย ปัจจุบัน โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่ประสบความ
ส�ำเร็จในระดับต้นๆ ของสมุย ตามมาด้วยโรงแรมเซ็นทาราวิลลาสมุย และเซ็นทราโคโคนั
ทบีชรีสอร์ท สมุย
ไม่เฉพาะกลุ่มเซ็นทรัลเท่านั้นที่มองเห็นโอกาสในการลงทุนด้านการโรงแรม ผู้ประกอบ
การเจ้าของโรงแรมอื่นๆ ก็มองเห็นโอกาสจากความส�ำเร็จในการบริหารโรงแรมของ
เซ็นทรัลเช่นกัน ดังนั้น จากธุรกิจที่เป็นเพียงเจ้าของโรงแรม เซ็นทรัลได้ขยายธุรกิจให้
ครอบคลุมไปถึงการท�ำสัญญารับบริหารจัดการโรงแรมให้กบั ผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ด้วย
และเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากเครือ
โรงแรม “เซ็นทรัล” เป็น “โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา” นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550
เป็นต้นมา
ปัจจุบัน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราด�ำเนินกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในแนวทาง
ทีเ่ รียกว่า “Asset Light” โดยการรับบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ททัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ก็ยังคงลงทุนในธุรกิจโรงแรมของตัวเองควบคู่กันไปด้วยเมื่อพบโอกาสที่
เหมาะสม อาทิ ในปีพ.ศ.2552 บริษัทได้เปิดโรงแรมของตัวเองแห่งแรกในต่างประเทศ
ด้วยจากเข้าซือ้ กิจการรีสอร์ทบนเกาะมัลดีฟส์และได้ปรับปรุงพืน้ ทีใ่ หม่ทงั้ หมดเพือ่ ให้เป็น
รีสอร์ทระดับ 5 ดาวในชื่อเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
การลงทุนในครั้งนั้นประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง จนบริษัทต้องเปิดรีสอร์ทแห่งที่สองใน
มัลดีฟส์ตามมาภายใต้ชื่อเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุง
มาเล เมืองหลวงของประเทศ โดยรีสอร์ทแห่งนีถ้ กู วางต�ำแหน่งให้เป็นรีสอร์ทส�ำหรับผูใ้ หญ่
ต่างกับเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รสี อร์ทและสปา มัลดีฟส์ ทีเ่ ป็นรีสอร์ทส�ำหรับครอบครัว
จากจุดเริ่มต้นทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว น�ำมาสู่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ในวันนี้ที่ก�ำลังเติบโตและขยายธุรกิจโรงแรมให้กว้างขวางออกไปในทุกทิศทางอย่าง
ไม่หยุดยั้ง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ความเป็นมาบริษัท
2556
2526

2552

• โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา
กรุงเทพฯ และศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์
เปิดอย่างเป็นทางการ

• เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (หาดวงศ์อมาตย์)
โรงแรมระดับห้าดาว ธีมรีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทย
เปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน
• เปิดเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ รีสอร์ท
ต่างประเทศแห่งแรกในเครือเซ็นทารา

2529
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท

2550
• ปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
• เปิดตัวศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ที่เซ็นทรัลเวิลด์

2557

• เปิดให้บริการโรงแรมแห่งที่สองที่เกาะมัลดีฟส์
เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
• ร วมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่ง
ในประเทศไทยและเกาะมัลดีฟส์

• บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตราตั้ง “ครุฑพ่าห์”
ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นธุรกิจโรงแรม
แห่งแรกที่ได้รับพระราชทานตราตั้งอันมีเกียรติยิ่งนี้

2553
• เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้าดาว
เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน

• เปิดให้บริการโรงแรมบริหารจัดการในระยองอีกครั้ง
หลังจากปิดปรับปรุงและต่อเติมส่วนขยาย

2559
2526 • โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ
และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เปิดอย่างเป็นทางการ

2546 • เริ่มการก่อสร้างเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท
โรงแรมระดับ 5 ดาว เปิดห้องอาหารบราซิลเลี่ยน (ซิโก้)
ที่เกาะสมุย

2529 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท

2547 • โครงการก่อสร้างเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พัทยา
และเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท ภูเก็ต เพิ่มห้องสวีท 10 ห้อง
ที่โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่
และมีห้องพักทั้งหมดรวม

2531 • รับบริหารกิจการเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท
2533 • จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ซื้อโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์
2538 • เปิดโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่
2539 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท ขายกิจการโรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา ลอสเองเจลิส
2541 • เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล
2542 • เปิดเซ็นทรัลกะรนวิลเลจภูเก็ต และเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
(เปลี่ยนชื่อจากเซ็นทรัลบัตเตอร์ฟลายวิลเลจ)
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2548 • เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เปิดกิจการเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท
อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2549 • ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2550 • ปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
• เปิดตัวศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ที่เซ็นทรัลเวิลด์
2551 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

2552 • เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (หาดวงศ์อมาตย์)
ระดับห้าดาว ธีมรีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทยเปิด
อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤศจิกายน
• เปิดเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
รีสอร์ทต่างประเทศ แห่งแรกในเครือเซ็นทารา
2553 • เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้าดาว
เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน
2554 • ล งนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
ในประเทศไทยทั้งหมด 11 แห่ง
• ล งนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่าง
ประเทศทั้งหมด 12 แห่งมีประเทศใหม่คือ อินโดนีเซีย
ศรีลังกา จีน และ เกาะมอริเชียส
2555 • เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
• ล งนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทใน
ประเทศไทย 3 แห่ง
• ล งนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
ในต่างประเทศ 2 แห่ง

2558

2556 • เปิดให้บริการโรงแรมแห่งที่สองที่เกาะมัลดีฟส์
เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
• ล งนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
ในประเทศไทย 8 แห่ง
• ล งนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
ในต่างประเทศ 2 แห่ง
• ร วมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่ง
ในประเทศไทยและเกาะมัลดีฟส์
2557 • บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตราตั้ง “ครุฑพ่าห์”
ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นธุรกิจ
โรงแรมแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานตราตั้งอันมีเกียรติยิ่งนี้
• ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมในภูเก็ต
เซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต
• ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทใน
ประเทศไทย 3 แห่ง
• ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทใน
ลาว อินโดนีเซีย และ โอมาน
2558 • เปิดให้บริการโรงแรมบริหารจัดการในระยองอีกครั้ง
หลังจากปิดปรับปรุงและต่อเติมส่วนขยาย
• ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมในภูเก็ต
เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท เขาหลัก
• ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
ในประเทศไทย 8 แห่ง
• ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทใน
กาตาร์ เอธิโอเปีย

เปิดให้บริการโรงแรมใหม่ในประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่
• โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารามารีสรีสอร์ท จอมเทียน
• โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราภูพาโนรีสอร์ท กระบี่
• โรงแรมเซ็นทารา อาซัวร์ พัทยา

282 ห้อง
158 ห้อง
96 ห้อง

ลงนามบริการจัดการโรงแรมในประเทศไทย 1 แห่ง
ลงนามบริการจัดการโรงแรมในกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ 1 แห่ง
ร่วมลงทุนโรงแรมในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 แห่ง
ลงทุนโรงแรมแบรนด์โคซี่ในเมืองพัทยา 1 แห่ง

180 ห้อง
290 ห้อง
550 ห้อง
280 ห้อง

รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง ที่เปิดให้บริการแล้ว 15 แห่ง
แบ่งเป็นในประเทศไทย 13 แห่ง มัลดีฟส์ 2 แห่ง
และโรงแรมที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการก่อสร้าง 3 แห่ง
ได้แก่ โรงแรมแบรนด์โคซี่ 2 แห่ง และโรงแรมที่ร่วมลงทุนในนครดูไบ 1 แห่ง
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่บริหารจัดการ ที่เปิดให้บริการแล้ว 22 แห่ง
ในประเทศไทย, เวียดนาม และศรีลังกา
และที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการก่อสร้าง 25 แห่ง
ในประเทศไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, จีน, ลาว,
ศรีลังกา, โดฮา, กาตาร์, คิวบา และตุรกี
รวมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งสิ้น 65 แห่ง

4,806 ห้อง

9,330 ห้อง

14,136 ห้อง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2559

ภาพรวม

ธุรกิจอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย

จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป พ.ศ. 2556-2559E
หนวย : จํานวนนักทองเที่ยว (คน)

หนวย : % การเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

35,000,000

+40.00
+30.00

30,000,000

+20.61

+18.76

25,000,000

+20.00
+8.86

20,000,000

ทั้งนี้ สัญญาณการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ไตรมาส
แรกของปี โดยรายงานแนวโน้มธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยวิเคราะห์ว่าเป็นผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งสามารถเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยได้สะดวกมากขึ้นจากการเปิดเที่ยวบินใหม่และการเพิ่มจ�ำนวน
เที่ยวบินของสายการบินหลายสาย
จ�ำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในไตรมาสที่ 2 ซึ่ ง นอกเหนื อ จาก
นักท่องเที่ยวจีนแล้ว นักท่องเที่ยวจากยุโรปและรัสเซียก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศของ
ภาครัฐยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการ
ประกาศเพิ่มวันหยุดต่อเนื่องที่ช่วยให้การท่องเที่ยวในประเทศขยายตัวได้ตามการฟื้นตัว
ของกิจกรรมเศรษฐกิจ
อย่ า งไรก็ ต าม การปราบปรามทั ว ร์ ผิ ด กฎหมายในไตรมาสที่ 3 ส่ ง ผลให้ จ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วจีนเริม่ ปรับลดลงโดยเฉพาะกลุม่ ทัวร์ทมี่ คี วามอ่อนไหวสูงต่อราคา และส่งผล
กระทบอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 4 ซึง่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีนลดลงอย่างมาก แต่ถงึ กระนัน้

ส�ำหรับแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2560 นั้น รายงานภาวะ
เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชื่อว่าจะยังมีแนวโน้มที่ดีตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวของโลก
ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับต�่ำ
การเติบโตของสายการบินต้นทุนต�่ำในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และความต้องการท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศตลาด
เกิดใหม่ เช่น จีน และอินเดีย ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
นอกจากตัวเลขการขยายตัวของอุตสาหกรรมแล้ว การท่องเที่ยวของไทยยังมีทิศทางที่
ดีในการปรับโครงสร้างภาคท่องเที่ยวที่พร้อมจะให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อตอบ
สนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย สอดคล้องกับประมาณการค่าใช้จ่าย
ต่อหัวเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากในปี 2560
ส่วนการคาดการณ์จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2560 นั้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทยประจ�ำไตรมาสที่ 4 ระบุว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยส�ำคัญคือแนว
นโยบายการจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมายของภาครัฐในระยะยาว แต่โดยทั่วไปคาดว่า
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยือนประเทศไทยราว 34 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559
ร้อยละ 4.77 โดยเฉลี่ย และจะสร้างรายได้ประมาณ 1.84 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.88

32,573,545

5,000,000

29,923,185

แม้วา่ ปี 2559 จะปิดฉากลงพร้อมกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วโดยรวม
แต่ผปู้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วยังคงมีความกังวลต่อต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ภาวะเศรษฐกิจ
ไทยที่ฟื้นตัวช้า และการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

10,000,000

-10.00
24,809,683

ขณะเดียวกันจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็ขยายตัวถึงร้อยละ 6.49 สร้างราย
ได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ 0.87 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.27
ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.4 ล้านล้านบาท

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เชื่อว่าจะมีผลดีในระยะยาวต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย และ
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าแม้จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติจะลดลง แต่รายได้จากการท่องเทีย่ วกลับ
เพิ่มขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น การงดจัดกิจกรรมรื่นเริงนับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม
เป็นต้นมามีผลกระทบต่อผู้ประกอบการบางส่วนโดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

26,546,725

ปี 2559 เป็นอีกปีหนึ่งที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยท�ำหน้าที่เป็นแรงขับ
เคลือ่ นเศรษฐกิจทีส่ �ำคัญยิง่ โดยข้อมูลจากกรมการท่องเทีย่ วระบุวา่ ในปีนมี้ นี กั ท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 32.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.86 ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 1.6 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
12.40 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา

+0.00

-6.54

15,000,000

+10.00

2556

2557

2558

2559

-20.00
-30.00

-

-40.00

จํานวน (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

หมายเหตุ : E - ขอมูลประมาณการ (ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559)
ที่มา : กรมการทองเที่ยว

รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป พ.ศ. 2556 - 2559E
หนวย : รายได (ลานบาท)

หนวย : % การเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

1,800,000.00

+40.00

1,600,000.00

+30.00

+24.25

+22.69

1,400,000.00

+20.00
+12.40

1,200,000.00
1,000,000.00

1,457,150.28
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รายได (ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา (แถบขวา)

22

ภาพรวมธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ : E - ขอมูลประมาณการ (ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559)
ที่มา : กรมการทองเที่ยว

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจในเครือเซ็นทารา

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราประกอบด้วย
6 แบรนด์ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท สปา 3 แบรนด์ และบัตรสะสมคะแนนสำ�หรับสมาชิก

เซ็นทาราแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาวที่ได้รับการออกแบบ
อย่างโดดเด่น โรงแรมทุกแห่งตั้งอยู่บนท�ำเลที่สะดวก
ใจกลางเมื อ ง หรื อ บนชายหาดส่ ว นตั ว ของแหล่ ง ท่ อ ง
เที่ยวที่ส�ำคัญ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
อย่ า งครบครั น และการบริ ก ารที่ ไ ด้ ม าตรฐานสู ง สุ ด
ทั้งห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมสัมมนา
สปาเซ็นวารี สระว่ายน�ำ้ ห้องออกก�ำลังกาย คิดส์คลับ และ
กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท

โรงแรมและรีสอร์ทมาตรฐานระดับ 4 ดาว ท�ำเลที่ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ชายหาด หรือเกาะทีม่ ชี อื่ เสียงตามแหล่งท่อง
เที่ยวที่ส�ำคัญ พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน และ
การบริการที่เป็นเลิศ

เซ็นทาราเรสซิเดนซ์แอนด์สวีท

ที่ พั ก ที่ เ หมาะส�ำหรั บ ผู ้ เ ข้ า พั ก ระยะยาว ห้ อ งพั ก
กว้างขวางและความสะดวกสบาย พร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกครบครัน

สปาเซ็นวารี / เซนส์ บาย สปาเซ็นวารี

สัมผัสสปาที่ให้บริการแบบไทย การบ�ำบัดด้วยประเพณีการรักษาโดยธรรมชาติของไทยและรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ สปาเซ็นวารีและเซนส์บายสปาเซ็นวารี
ภูมิใจน�ำเสนอการบ�ำบัดตามมาตรฐานสูงสุดโดยนักบ�ำบัดผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี นักกายภาพบ�ำบัดเทคนิคการบริการแขกและสปาทรีทเมนท์กว่า 40 รูปแบบ
ให้ผู้เข้าใช้บริการได้เลือกสรร

รีเฟรซโซน

เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน

แบรนด์ ที่ น�ำเสนอความแตกต่ า งด้ ว ยดี ไ ซน์ ท่ี โ ดดเด่ น
มีเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองความเป็นส่วนตัวของแขก
ผู้เข้าพัก พร้อมด้วยคุณภาพการบริการและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกเพื่อเติมเต็มทุกความสุขในวันพักผ่อน
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เซ็นทราบายเซ็นทารา

แบรนด์โรงแรมและรีสอร์ทราคาประหยัดในท�ำเลทีส่ ะดวก
สบาย บริการแบบอบอุน่ และเป็นกันเอง พร้อมสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ ข้าพักได้เป็นอย่างดี

โรงแรมโคซี่

แบรนด์ล่าสุดในเครือเซ็นทารา น�ำเสนอโรงแรมไลฟ์สไตล์
ราคาประหยัดส�ำหรับนักเดินทาง ที่ให้ประสบการณ์ใน
การพักผ่อนสุดสบายและพร้อมท�ำเลทีต่ งั้ ทีส่ ะดวกส�ำหรับ
นักเดินทาง

รีเฟรซโซนเป็นแบรนด์สปาน้องใหม่ทบี่ ริหารงานโดยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ท�ำเลการให้บริการในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นที่ตอบรับถึงความต้องการที่ทันสมัย
รีเฟรชโซนเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้ความสดชื่น เติมพลังงานให้กับร่างกายและบ�ำบัดจิตใจ
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย หายเมื่อยล้า

เซ็นทาราเดอะวันการ์ด

เซ็นทาราเดอะวันการ์ด บัตรเดียวที่เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทาราให้เป็นคะแนนสะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการห้องพัก ห้องอาหารและสปา
ยิ่งคะแนนสะสมมาก ยิ่งเพิ่มค่าให้สมาชิกได้เพลิดเพลินสิทธิพิเศษมากมาย ส่วนลด
ส�ำหรับสมาชิก 10% เมื่อจองห้องพักผ่านหน้าเวปไซต์ของเซ็นทารา สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centarathe1card.com

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพรวมธุรกิจโรงแรม
รายงานผลประกอบการ

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2559 สามารถสรุปได้ว่า บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม
9,309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2558 คิดเป็นก�ำไรสุทธิ
ร้อยละ 13.30 โดยผลประกอบการของโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเปิดให้บริการแล้ว
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 15 แห่ง มีรายได้รวม 8,908.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.40 จากปีทผี่ า่ นมา
ส่วนรายได้จากการบริหารโรงแรม 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.10
ปีนี้บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองและที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหารทั้งสิ้น 65 แห่ง โดยได้ท�ำ
สัญญาบริหารจัดการโรงแรมใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการร่วมลงทุนในรีสอร์ท
ขนาดใหญ่แห่งใหม่ในดูไบ และลงทุนในโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์โคซี่ในเมืองพัทยา
รายงานผลประกอบการของโรงแรมและรี ส อร์ ท ในเครื อ เซ็ น ทาราประจ�ำปี 2559
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ โดยรวมได้ แ ก่ ต ้ น ทุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมที่รุนแรง การปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายจากจีน และการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งน�ำความเศร้าโศกอย่างยิ่งมา
สู่ประชาชนชาวไทย โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันถวายความอาลัยด้วยการงดหรือเลื่อนการจัด
งานรื่นเริงในช่วงปลายปีออกไปทั้งหมด
สถานการณ์ดงั กล่าวถูกสะท้อนให้เห็นจากตัวเลขรายรับและผลก�ำไรทีต่ ำ�่ กว่าประมาณการ
ของโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งทัว่ ประเทศ อาทิ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มีรายได้ในปี 2559 ต�่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยัง
คงมีผลก�ำไรสูงกว่าการคาดการณ์ 21.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นก�ำไรสุทธิ 302.5 ล้านบาท
โดยอัตราเฉลี่ยของราคาห้องพักเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 และมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ
83.14 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่ผ่านมา
ส่วนโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ นัน้ นอกเหนือจาก
สถานการณ์โดยรวมของประเทศแล้ว โรงแรมยังได้รับผลกระทบจากปิดถนนพหลโยธิน
เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้า BTS อีกด้วย ส่งผลให้รายได้ในปี 2559 ต�่ำกว่าประมาณ
การราวร้อยละ 9 และผลก�ำไรต�่ำกว่าประมาณการร้อยละ 10.4 อย่างไรก็ตาม โรงแรม
มีอัตราเฉลี่ยของราคาห้องพักสูงกว่าปี 2558 ร้อยละ 5 และมีอัตราการเข้าพักสูงกว่า
ประมาณการร้อยละ 1.58 คืออยู่ที่ร้อยละ 79.42
เช่นเดียวกับโรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียน กรุงเทพฯ ที่ท�ำรายได้ต�่ำกว่า
ประมาณการ แต่ยังสามารถปิดปีงบประมาณโดยมีก�ำไรสุทธิ อัตราการเข้าพักและอัตรา
เฉลีย่ ของรายได้ตอ่ จ�ำนวนห้องพักเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า และในปี 2560 โรงแรมมีแผนที่
จะขยายห้องพักเพิ่มเติมอีก 300 ห้อง ห้องจัดเลี้ยงที่สามารถรองรับได้ถึง 500 ท่าน และ
สระว่ายน�้ำโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ 1
ส�ำหรับโรงแรมภายใต้แบรนด์เซ็นทราทั้งสองแห่งในกรุงเทพฯ นั้น โรงแรมเซ็นทราบาย
เซ็นทาราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ รายงานว่าอัตราการเข้าพัก รายได้ และผลก�ำไร
ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมาตำ�่ กว่าประมาณการเล็กน้อย แต่มอี ตั ราเฉลีย่ ของราคาห้องพักสูงกว่า
ปี 2558 อยูถ่ งึ ร้อยละ 11.55 ส่วนโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รายงานผลประกอบการดีต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงกลางของปี
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ท�ำให้ธุรกิจโดยรวมเติบโตขึ้นทั้งด้านรายได้และก�ำไรสุทธิด้วยอัตราการเข้าพักร้อยละ 88
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2558 และมีรายได้ต่อห้องพร้อมพักเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.20
ปี 2559 ที่ผ่านมาต้องนับว่าเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งของธุรกิจโรงแรมในเมืองพัทยา
เนื่องจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซียยังคงลดลงในช่วงครึ่งปีแรก ตามด้วยการลดลง
ของนักท่องเทีย่ วจากจีนในช่วงครึง่ ปีหลัง ส่งผลให้อตั ราค่าห้องพักเฉลีย่ ของโรงแรมหลาย
แห่งลดลง โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา มีรายได้ต�่ำกว่าประมาณ
การราวร้อยละ 12 อย่างไรก็ตามโรงแรมยังสามารถคงอัตราค่าห้องพักไว้ได้ และมีอัตรา
การเข้าพักเพิ่มขึ้น ท�ำให้รายได้จากห้องพักตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ยังได้รับรางวัลจาก TRIP ADVISOR
ให้เป็นโรงแรมส�ำหรับครอบครัวอันดับหนึง่ ของประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีทสี่ อง และยัง
คงรักษาตลาดนักท่องเทีย่ วชาวไทยซึง่ ถือเป็นตลาดใหญ่ทสี่ ดุ ของโรงแรมไว้ได้ทรี่ อ้ ยละ 27
ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า
ส�ำหรับโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ พระต�ำหนัก พัทยา พบว่าได้รับผลกระทบอย่างมากจาก
การลดลงของนักท่องเทีย่ วจีน โดยรายได้จากนักท่องเทีย่ วกลุม่ นีล้ ดลงถึงร้อยละ 90 ท�ำให้
ปีนโี้ รงแรมท�ำรายได้ตำ�่ กว่าทีป่ ระมาณการไว้ แต่โดยรวมแล้วโรงแรมมีรายได้และผลก�ำไร
สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.40 และอัตราการเข้าพัก
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 72.74
ส่วนโรงแรมอื่นๆ ในพัทยา พบว่า เซ็นทาราพัทยา และ โรงแรมเซ็นทาราโนวาและสปา
พัทยา ต่างก็มีอัตราเฉลี่ยราคาห้องพักลดลง และมีอัตราการเข้าพักลดลงเล็กน้อย ท�ำให้
ผลก�ำไรต�่ำกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารามาริสรีสอร์ท จอมเทียน
ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนมกราคม 2559 สามารถสร้างผลก�ำไรได้แม้
จะต�่ำกว่าที่ประเมินไว้เนื่องจากอัตราการเข้าพักยังไม่เป็นไปตามความคาดหมาย
ธุรกิจท่องเทีย่ วทีค่ อ่ นข้างซึมเซาในพัทยายังส่งผลต่อเนือ่ งมายังโรงแรมริมทะเลตราดอย่าง
โรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ตและวิลล่า ตราด ซึ่งพบว่าในปี 2559 นี้มีอัตราการ
เข้าพักลดลงร้อยละ 3.5 แต่ดว้ ยอัตราเฉลีย่ ห้องพักทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้โรงแรมมีผลก�ำไรตำ�่ กว่า
ประมาณการเพียงเล็กน้อย ส่วนโรงแรมบนเกาะช้างอย่าง เซ็นทาราเกาะช้างทรอปิคานา
รีสอร์ท สามารถท�ำรายได้และสร้างผลก�ำไรได้อย่างน่าพอใจ โดยท�ำสถิตอิ ตั ราการเข้าพัก
ที่ร้อยละ 77.12 ซึ่งนับว่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับโรงแรมคู่แข่งอื่นๆ

กว่าประมาณการ ทัง้ ยังมีอตั ราเฉลีย่ ของราคาห้องพักสูงกว่าปีกอ่ นหน้าร้อยละ 5.98 และ
มีอัตราการเข้าพักสูงถึงร้อยละ 89.91 ขณะที่เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท เขาหลัก มีอัตราการ
เข้าสูงขึน้ กว่าร้อยละ 20 อัตราการเข้าพักและอัตราราคาห้องพักเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกับ
รายได้และผลก�ำไร
ส�ำหรับผลประกอบการของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่บริษัท
มีโรงแรมและรีสอร์ทอยู่มากที่สุด พบว่าหลายแห่งไม่เป็นตามที่ประเมินไว้เนื่องจาก
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนอกเหนือจากปัจจัยลบทั่วไป อาทิ เหตุระเบิดหลายจุด
ที่หาดป่าตองเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม และมีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ท�ำให้มีน�้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัด เป็นต้น
สถานการณ์ น�้ ำ ท่ ว มส่ ง ผลให้ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ บี ช รี ส อร์ ท ภู เ ก็ ต ต้ อ งปิ ด
ด�ำเนินการเป็นเวลาถึง 4 สัปดาห์เนื่องจากน�้ำท่วมในห้องควบคุมไฟฟ้า ท�ำให้โรงแรม
มีรายได้ต�่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่ยังคงรักษาอัตราการเข้าพักไว้ได้สูงถึงร้อยละ 89.21
ส่วนโรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต นั้นพบว่ามีน�้ำท่วมเข้าไปยังห้องพักชั้นล่างสุด
ของตึกลากูนท�ำให้โรงแรมต้องชดเชยค่าเสียหายและย้ายลูกค้าไปยังโรงแรมอืน่ และต้อง
ปิดซ่อมแซมสระว่ายนำ�้ ถึง 2 ครัง้ ท�ำให้อตั ราการเข้าพัก อัตราเฉลีย่ ของราคาห้องพัก และ
ผลก�ำไรต�่ำกว่าประมาณการและต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา
โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ตมีผลประกอบการโดยรวมในแง่ของก�ำไรดีกว่า
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีลูกค้าจากตลาดรัสเซียเข้ามาทดแทนลูกค้าจากบริษัททัวร์จีน
ทีย่ กเลิกการจอง โดยมีอตั ราการเข้าพักสูงกว่าทีป่ ระเมินไว้คอื ร้อยละ 82.46 เช่นเดียวกับ
โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า ภูเก็ต ซึ่งมีก�ำไรสุทธิสูงกว่าประมาณการจากอัตราการเข้าพัก
ที่สูงถึงร้อยละ 90.48 แม้ว่าทั้งสองโรงแรมจะมีอัตราเฉลี่ยของราคาห้องพักต�่ำกว่าปี
ที่ผ่านมาก็ตาม
ส�ำหรับโรงแรมและรีสอร์ทที่แม้จะมีอัตราการเข้าพักต�่ำกว่าปี 2558 อย่างโรงแรม
เซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต และ โรงแรมวอเตอร์ฟร้อนท์สวีทภูเก็ตบาย
เซ็นทารา แต่เนื่องจากอัตราเฉลี่ยของราคาห้องพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ทั้งสอง
โรงแรมประสบความส�ำเร็จด้านผลก�ำไรอย่างน่าพอใจ

ส�ำหรับสถานการณ์ของหัวหินในปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่าเหตุระเบิดหลายจุดใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของ
หัวหิน ทั้งนี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน รายงานรายได้และ
ผลก�ำไรต�่ำกว่าที่ประเมินไว้ โดยมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 81.10 แต่ยังสามารถ
ท�ำอัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อจ�ำนวนห้องพักที่มีไว้จ�ำหน่ายได้เป็นอันดับหนึ่งของปีนี้

อุทกภัยในภาคใต้ไม่เพียงเกิดขึน้ เฉพาะฝัง่ อันดามันเท่านัน้ แต่ยงั เกิดขึน้ ในฝัง่ ทะเลอ่าวไทย
อีกด้วย โดยธุรกิจโรงแรมของบริษทั บนเกาะสมุยอย่าง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ท
สมุย ซึ่งพบว่ามีการยกเลิกจากจองเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับการเดินทางมายัง
เกาะสมุยยังคงมีราคาสูง ท�ำให้ในปี 2559 โรงแรมมีรายได้และผลก�ำไรต�่ำกว่าประมาณ
การ แต่ยังสามารถท�ำอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.25 และอัตรา
การเข้าพักอยูท่ รี่ อ้ ยละ 88.12 ขณะทีเ่ ซ็นทาราวิลล่าสมุย มีอตั ราราคาห้องพักเฉลีย่ ต่อวัน
ลดลงจากปี 2558 แต่มีอัตราการเข้าพักเพิ่มสูงอยู่ที่ร้อยละ 78.71 จากจ�ำนวนนักท่อง
เที่ยวชาวยุโรปและเอเชียที่เพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของโรงแรมชายฝั่งทะเลอันดามัน พบว่าสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างกันไปตาม
พื้นที่ โดย เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ สามารถท�ำรายได้และผลก�ำไรสูง

ส�ำหรั บ เมื อ งท่ อ งเที่ ย วทางภาคเหนื อ อย่ า งเชี ย งใหม่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด หมายปลายทาง
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากจากนักท่องเทีย่ วชาวจีนนัน้ พบว่านโยบายปราบปรามทัวร์ผดิ

กฎหมายผนวกกับการห้ามกรุป๊ ทัวร์แบบคาราวานจากประเทศจีนทีผ่ า่ นเข้ามาทางสะพาน
มิตรภาพ ไทย-ลาว เชียงของ จังหวัดเชียงราย ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนลดลง
อย่างมาก และมีผลต่อรายได้ของ คุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปา เซ็นทาราบูติคคอลเลคชั่น
ที่ออกมาต�่ำกว่าประมาณการ แต่เนื่องจากอัตราราคาเฉลี่ยห้องพักสูงขึ้น ท�ำให้ยังคงได้
รับผลก�ำไรสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ขณะที่ปี 2559 เป็นปีที่เศรษฐกิจในแม่สอดเริ่มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผล
ให้โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท ซึ่งในปีนี้ได้รับรางวัลโครงการมาตรฐาน
ทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) จากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09 และมีผลก�ำไรเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ
ส�ำหรับโรงแรมในเมืองท่องเที่ยวใหญ่อย่างระยอง หาดใหญ่ และอุดรธานี พบว่าต่าง
ก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่มากก็น้อย โดยในปีนี้โรงแรม
เซ็นทาราคิวรีสอร์ท ระยอง ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม ปี 2558 มีรายได้และ
ผลก�ำไรตำ�่ กว่าประมาณการ ราคาเฉลีย่ ห้องพักลดลงร้อยละ 14.50 แต่มอี ตั ราการเข้าพัก
เพิ่มขึ้นโดยอยู่ที่ร้อยละ 60.24
เช่นเดียวกับโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี ซึ่งเป็นอีกโรงแรม
หนึ่งที่ได้รับประกาศนียบัตรห้องประชุมยอดเยี่ยม จาก ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ พบว่างานจัดเลี้ยงและห้องพักที่มีการจองไว้ถูกยกเลิกโดยเฉพาะในช่วง
30 วันหลังจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ท�ำให้รายได้ในปี 2559 ต�่ำกว่าที่ประมาณการไว้
เล็กน้อย ส่วนผลก�ำไรแม้จะต�่ำกว่าประมาณการแต่สูงกว่าปี 2558 โดยมีอัตราการเข้าพัก
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 75.05
ส่ ว นโรงแรมเซ็ น ทาราหาดใหญ่ นั้ น ปี 2559 มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผล
ประกอบการเพิ่มเติมคือเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม และ
ความผันผวนของสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย ท�ำให้โรงแรมมีรายได้ต�่ำกว่าประมาณการ
แต่ผลก�ำไรยังสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าจากอัตราการเข้าพักที่สูงกว่า
ที่คาดไว้ร้อยละ 4.90
ส�ำหรับผลประกอบการในปี 2559 ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ตั้งอยู่นอก
ประเทศไทย พบว่าโรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์มรี ายได้และผลก�ำไรเป็นทีน่ า่ พอใจแม้จะ
ต�่ำกว่าที่ประมาณการไว้ โดยเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์มีอัตรา
การเข้าพักเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 84.89 และเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 90.15
ส่วนที่ศรีลังกานั้น เซ็นทาราซีย์แซนด์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา รายงานผลประกอบการ
เป็นบวกทั้งรายได้และผลก�ำไร ด้วยอัตราราคาห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 และ
อัตราการเข้าพักทีร่ อ้ ยละ 71.85 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ขณะทีเ่ ซ็นทาราแซนดีบชี นอนนุค
รีสอร์ทดานัง เวียดนาม บายเซ็นทารา ประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้าท�ำให้รายได้และ
ผลก�ำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่โดยภาพรวมแล้ว ผลประกอบการของโรงแรม
ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาด้วยอัตราการเข้าพักที่เพิ่มสูงขึ้น
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การพัฒนาธุรกิจ โดย

เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล
แมนเนจเม้นท์ (CIM)
ปี 2559 เป็นปีแห่งความส�ำเร็จอีกปีหนึ่งของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งบริษัทได้ลงนามใน
ข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทนาคีลเพื่อพัฒนาโรงแรมระดับสี่ดาวแห่งใหม่ขนาด
550 ห้องในดูไบ และเซ็นสัญญาบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งที่สาม
ในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
ส�ำหรับประเทศไทย บริษัทยังคงขยายธุรกิจในแบรนด์เซ็นทาราและโคซี่อย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดได้เซ็นสัญญาบริหารจัดการโรงแรมระดับสี่ดาวขนาด 180 ห้องบริเวณอ่าวนาง
กระบี่ และลงทุนก่อสร้างโรมแรมโคซี่แห่งใหม่ขนาด 280 ห้องในเมืองพัทยา
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือทั้งสิ้น 65 แห่ง ใน 11 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว ศรีลังกา มัลดีฟส์ จีน การ์ตา โอมาน ตุรกี และ
คิวบา โดยเป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ 47 แห่ง และเป็นโรงแรมที่บริษัท
ลงทุนเอง 18 แห่งซึ่งเปิดให้บริการแล้ว 37 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเปิดบริการ
โรงแรมให้ได้มากกว่า 50 แห่งภายในปี 2562 โดยรายละเอียดการขยายงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดโรงแรมใหม่และการท�ำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

โรงแรมใหม่ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ 2 แห่ง ได้แก่
ในประเทศ
• เซ็นทาราอ่าวนางบีชรีสอร์ทและสปา กระบี่ (180 ห้อง)
ต่างประเทศ
• เซ็นทาราเรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา (290 ห้อง)
อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ 2 แห่ง
• เซ็นทาราเดร่าไอส์แลนด์บีชรีสอร์ท ดูไบ (550 ห้อง)
• โคซี่พัทยา นาเกลือบีช (280 ห้อง)
เช่นเดียวกันกับกลยุทธ์ของกลุม่ เซ็นทรัล การพัฒนาธุรกิจของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทาราในปี 2560 นี้บริษัทจะยังคงให้ความส�ำคัญกับการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านการลงทุนและการท�ำสัญญาบริหารจัดการ ส�ำหรับ
ประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดียและภูมิภาคตะวันออกกลางนั้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่
จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ต่างๆ ในประเทศที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งได้แก่
มัลดีฟส์ ศรีลังกา มอริเชียส โอมาน การ์ตา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การตลาด
ปี 2559 เป็นอีกปีหนึ่งที่รายได้ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเติบโตขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของฝ่ายขาย
และฝ่ายปฏิบัติการในการขับเคลื่อนให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวการณ์
ที่ท้าทาย เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่ปรับตัวยืดหยุ่นได้ในช่วงเวลา
ที่ยากล�ำบาก โดยเห็นได้จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2558 แม้ในช่วงเดือนสิงหาคมจะมีการกระจายข่าวเหตุระเบิด
ตามสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น หัวหิน หรือภูเก็ต และการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนช่วงไว้อาลัยที่ตามมา

ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาด บริษทั ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยขับเคลือ่ นทางธุรกิจหลัก
สามประการทีท่ �ำให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างสูง ได้แก่ การโฆษณาและส่งเสริมการขาย การสือ่ สาร
ทางดิจติ อลและความภักดีของลูกค้า นอกเหนือจากแผนงานการตลาดและโฆษณาในระดับ
สากลแล้ว บริษทั ยังพัฒนาแคมเปญส่งเสริมการขายเฉพาะภูมภิ าคและเฉพาะประเทศเพือ่
ให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย โดยค�ำนึงถึงวันหยุดราชการต่างๆ ช่วงเวลาปิดเทอม และ
ฤดูกาลทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการลดราคาแบบฉับพลันมาใช้เพือ่ กระตุน้ ส่วน
ทีเ่ ป็นจุดอ่อนของธุรกิจ มีการพัฒนาเนือ้ หาส�ำหรับการสือ่ สารเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละก�ำหนดราคา
ตามภูมภิ าคโดยน�ำเสนอผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

การรั ก ษาฐานลู ก ค้ า ให้ มี ค วามหลากหลายโดยไม่ ไ ด้ มุ ่ ง เน้ น ที่ ต ลาดใดตลาดหนึ่ ง
โดยเฉพาะ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เซ็นทาราประสบความส�ำเร็จโดยสามารถท�ำรายได้
รวม 8,919 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2559 เพราะในขณะที่
นักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดส�ำคัญดั้งเดิมมีจ�ำนวนลดลง เช่นเดียวกับ
ตลาดจีนที่ชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลังอันเป็นผลจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ
และการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ ตลาดรัสเซียก็เริ่มกลับมาดีขึ้น
พร้อมกับตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีตัวเลขการเติบโตในระดับสองหลัก และตลาดในภูมิภาค
อย่างสิงคโปร์และมาเลเซียก็มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

ส�ำหรับการพัฒนาด้านดิจิตอลซึ่งบริษัทให้ความส�ำคัญมาโดยตลอดนั้น พบว่าในปี 2559
เว็บไซต์ของเซ็นทาราสามารถสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 20 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้าซึง่
นับเป็นเป็นช่องทางทีม่ กี ารเติบโตสูงสุด ท�ำให้รายได้ผา่ นทางเว็บไซต์คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ
9 ของรายได้จากห้องพักทัง้ หมด การเติบโตนีเ้ กิดจากการพัฒนาช่องทางโฆษณาออนไลน์
ใหม่ๆ เช่น ใช้รปู แบบไดนามิก มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสืบค้นโฆษณา ระบบ
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) และระบบการส�ำรองที่พักแบบสนทนา และ
เพื่อให้สอดคล้องกับความนิยมใช้โทรศัพท์มือถือ การท�ำตลาดผ่านอีเมลและการพัฒนา
เว็บไซต์จึงต้องค�ำนึงถึงการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับแรก ส่งผลให้สัดส่วนการ
จองห้องพักออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11 ของจ�ำนวนการจองผ่าน
เว็บไซต์ทั้งหมดในปี 2558 เป็นร้อยละ 22 ในปี 2559

การเติบโตของรายได้สว่ นใหญ่นนั้ มาจากการขายห้องพักซึง่ คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายได้
ทั้งหมด โดยเกิดจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 82 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบ
กับปี 2558) มากกว่าราคาห้องพักเฉลีย่ ยังคงอยูท่ ี่ 4,851 บาท (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 เมือ่ เทียบ
กับปี 2558) เนือ่ งจากอุปทานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ส่งผลกระทบต่ออัตราเฉลีย่ ห้องพักทัว่ ประเทศ
และรวมถึงในมัลดีฟส์ ปี 2559 อัตราเฉลีย่ ของรายได้ตอ่ จ�ำนวนห้องพักทีม่ ไี ว้จ�ำหน่ายของ
บริษัทอยู่ที่ 3,975 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2558) ซึ่งเป็นการเติบโตของ
รายได้ทชี่ ะลอและคงทีข่ องโรงแรมและรีสอร์ททัว่ ประเทศไทย ขณะทีโ่ รงแรมในมัลดีฟส์ท�ำ
รายได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของรายได้ทั้งหมด และเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผลประกอบ
การโดยรวมของบริษทั ดีขนึ้ โดยเฉพาะทีเ่ ซ็นทารา แกรนด์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
มัลดีฟส์ที่ท�ำรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2558
การปรับโครงสร้างองค์กรในส่วนของฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาดและรายได้ ซึ่งเริ่ม
ด�ำเนินการในช่วงปลายปี 2558 ก็เริ่มลงตัวในปี 2559 โดยแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายที่ชัดเจน
แต่สามารถท�ำงานประสานกันได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพภายใต้ธงน�ำที่เห็นพ้อง
ต้องกัน และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายท�ำให้เราสามารถบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ
ที่วางไว้และสร้างมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างน่าพอใจ นอกจากนี้การควบคุม
ต้นทุนและการมองหาช่องทางในการสร้างรายได้ยังช่วยให้เรามั่นใจได้ว่ารายได้ที่เติบโต
ขึ้นนั้นน�ำไปสู่ผลก�ำไรอย่างแท้จริง
ในปีนบี้ ริษทั ได้ท�ำการปิดส�ำนักงานขายส่วนภูมภิ าคในตลาดฟิลปิ ปินส์ ญีป่ นุ่ และมาเลเซีย
เนือ่ งจากศักยภาพในการสร้างรายได้ยงั คงต�ำ่ อยูแ่ ละงานต่างๆ สามารถโยกย้ายไปยังตลาด
อืน่ ได้ โดยเราได้เปิดส�ำนักงานขายทีเ่ กาหลีใต้ซงึ่ ตลาดมีศกั ยภาพสูงและทีต่ ะวันออกกลาง
เนื่องจากจะมีโรงแรมและรีสอร์ทเปิดใหม่อีกห้าแห่งภายในไม่กี่ปีจากนี้ ขณะเดียวกัน
ก็มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของฝ่ายขายเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความส�ำคัญของตลาดที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลง และน�ำเอาความ
ส�ำเร็จของการจัดกลุ่มทีมขายอาวุโสที่มีบทบาทครอบคลุมหลายกลุ่มอย่างที่สมุยและ
พัทยามาเป็นแนวทาง ซึ่งทิศทางนี้จะยังคงด�ำเนินต่อไป
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ในปี 2559 ความภักดีในแบรนด์ของลูกค้ายังคงเป็นกลยุทธ์การตลาดทีเ่ ซ็นทาราให้ความ
ส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ และจะยังเป็นกลยุทธ์ที่เรายึดถือต่อไปในอนาคต บริษัทเชื่อว่า
ความรู้ในการใช้ข้อมูลคืออ�ำนาจ ดังนั้น ฐานข้อมูลสมาชิกบัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ด
จึงมีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่ง กล่าวคือท�ำให้บริษัทสามารถสื่อสารและพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า(CRM) ได้แบบเฉพาะบุคคล
ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลของ BAIN & CO. ระบุว่าเพียงรักษา
ลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 5 จะสามารถสร้างก�ำไรให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 75
และในปี 2559 นี้ ฐานสมาชิกบัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ด ก็ได้ทะลุเกินหนึง่ ล้านคนแล้ว
ความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ลู ก ค้ า ด้ ว ยการสร้ า งสรรค์ เ นื้ อ หาและ
สิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความสนใจของสมาชิกบัตร ส่งผลให้สมาชิกเข้าพักซ�้ำและ
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนและความไว้วางใจให้มากยิ่งขึ้น ในช่วงปี 2559 สมาชิก
บัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ด มีอัตราความถี่ในการเข้าพักสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ถึงร้อยละ 12 และมีการใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 23 ในการเข้าพักแต่ละครั้ง ทั้งนี้ กลยุทธ์
ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างความภักดีต่อแบรนด์เท่านั้น แต่ยังช่วยผลักดัน
แบรนด์ออนไลน์ ให้เป็นช่องทางการส�ำรองที่พักที่ลูกค้าชื่นชอบ รวมถึงท�ำให้ลูกค้าเห็น
ความคุ้มค่าของช่องทางนี้
ความทุ่มเทของทีมฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาดและรายได้ที่ท�ำงานกันสอดคล้องกันกับ
GROUP DIRECTORS OF OPERATIONS และ GENERAL MANAGERS ช่วยให้บริษัท
ประสบความส�ำเร็จในการสร้างรายได้ ควบคุมต้นทุน และมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
แก่ผู้เข้าพัก ผลที่ตามมาจึงเป็นการเติบโตอย่างน่าพอใจของบริษัทในปี 2559 โดยส่วนที่
เติบโตมากทีส่ ดุ มาจากช่องทางธุรกรรมออนไลน์ซงึ่ สร้างก�ำไรสูงสุดและจะค่อยๆ ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของช่องทางการส�ำรองห้องพัก รวมทั้งจะกลายเป็นช่องทาง
ที่ช่วยเพิ่มผลก�ำไรให้กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราต่อไป
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร

บริษท
ั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุป
๊ จำ�กัด

ปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด หรือ “CRG” คือ องค์กร
ที่เป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายในประเทศไทย เรามุ่งเน้นการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และผลก�ำไร
อย่างต่อเนือ่ ง องค์กรได้ปรับกลยุทธ์การบริหารพอร์ตธุรกิจ จัดการควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ
และแสวงหาแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงใหม่ ๆ รวมถึง จัดการพัฒนาระบบ
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวน 69 สาขา ท�ำให้บริษัทฯ มีจ�ำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 830 สาขา ซึ่งในจ�ำนวนนี้
รวมถึงสาขาที่มีการพัฒนารูปแบบการบริการให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เป็น
คนรุ่นใหม่ เช่น ร้าน KFC Drive Thru และ ร้าน Pepper Lunch Express

ส�ำหรับในปี 2560 นี้ เราวางแผนจะพัฒนา นวัตกรรมของสินค้าและการบริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพือ่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว และให้ ส อดคล้ อ งกั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ข องลู ก ค้ า ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ของเราในยุ ค
Thailand 4.0 โดยองค์กรจะมุง่ เน้นด้านการบริหารลูกค้าเชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้างความ
พึงพอใจผ่านประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการ อันจะน�ำไปสู่การสร้างประสบการณ์
แบรนด์ที่แข็งแกร่งของลูกค้า เพื่อรักษาให้ลูกค้าคงอยู่และชื่นชมต่อการเข้ามารับบริการ
จากแบรนด์ต่าง ๆ ของ CRG อย่างมั่นคงตลอดไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
นอกเหนือจากแผนงานดังกล่าวข้างต้น เรายังมีแผนที่จะน�ำแบรนด์ใหม่เข้ามาให้บริการ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และมีแผนการน�ำธุรกิจขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นก�ำลังส�ำคัญของบริษัท
ที่จะเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคง และยึดมั่นในเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
ร้านอาหารเครือข่ายของประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ งต่อไป รวมถึงการมีความพร้อมทีจ่ ะก้าว
ขึ้นสู่การเป็นผู้น�ำธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต

(ธีระเดช จิราธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด
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ลำ�ดับความเป็นมา

ธุรกิจอาหาร
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (Central Restaurants Group: CRG)
หนึ่งในผู้น�ำธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Industry) ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2521 เรามีเจตนารมย์และวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภคชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี
เลิศเราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง
การพัฒนาการตกแต่ง และเพิ่มเติมบรรยากาศในร้านให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่สม�่ำเสมอ และเหนือสิ่งอื่นใด CRG มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
กลยุทธ์แบบมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Oriented) โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้าง และ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ผ่านกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer
Relationship Management: CRM) ด้วยระบบสมาชิก ซึ่งได้ด�ำเนินการมาเป็นระยะ
เวลายาวนาน

2521

• เป็นผู้ริเริ่มน�ำ มิสเตอร์ โดนัท
(Mister Donut) มาสู่ผู้บริโภค
ชาวไทย ถือเป็นจุดก�ำเนิดของ
ธุรกิจอาหารแฟรนไชส์
ในประเทศไทย

2527

• น�ำไก่ทอด เคเอฟซี (KFC)
ซึ่งเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก
สู่ตลาดอาหารในประเทศไทย

2541

• ปี 2541 เข้าสู่เซ็กเมนต์ของ
ตลาดไลท์แสน็คโดยแนะน�ำ
ผลิตภัณท์เพรทเซล อานตี้ แอนส์
(Auntie Anne’s) ซึ่งเป็นขนม
ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในสหรัฐอเมริกา

2550

• น�ำแบรนด์ เปปเปอร์ ลันช์
(Pepper Lunch) สเต็กสไตล์
ญี่ปุ่น ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น
เข้ามาท�ำตลาด

ปัจจุบัน CRG ในฐานะที่เป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee) ที่มีความช�ำนาญ ประสบการณ์
อันยาวนานกว่า 30 ปี ในการบริหาร และจัดการธุรกิจอาหารบริการด่วนทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
จากเจ้าของ แฟรนไชส์ (Franchisor) โดยมีแบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วนที่หลากหลาย
(Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรูปแบบเกือบทุกประเภทในธุรกิจนี้ ปัจจุบันร้าน
อาหารในกลุ่ม CRG มีสาขาทั่วประเทศจ�ำนวนทั้งหมด 830 (ข้อมูล ณ มกราคม 2560)

2553

• ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการ
ชาบูตง ราเมน (Chabuton Ramen)
สุดยอดราเมนที่ชนะเลิศทีวี
แชมป์เปี้ยน ปี 2002

• รับลิขสิทธ์เป็นผู้ประกอบการ
ไอศกรีม โคล สโตน ครีมเมอรี่
(Cold Stone Creamery)
จากอเมริกา
• เปิดบริการ ริว ชาบู ชาบู
(RYU Shabu Shabu)
สไตล์ญี่ปุ่น

2554

• แบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya)
สุดยอดต้นต�ำรับข้าวหน้าญี่ปุ่น
• แบรนด์ โอโตยะ (Ootoya)
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
ในระดับพรีเมี่ยม

2556
• แบรนด์ เทนยะ (Tenya)
ข้าวหน้าเทมปุระอันดับ 1
จากโตเกียว

2557
• แบรนด์ คัตสึยะ (Katsuya)
ทงคัตสึยอดนิยมจากญี่ปุ่น
รสชาติแท้เจแปนนิสสไตล์

• บริหารร้านอาหารไทย
เดอะ เทอเรส (The Terrace)
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ภาพรวมของ
ธุรกิจอาหาร

ภาวะของธุรกิจ
และการแข่งขัน

ตลาดธุรกิจร้านอาหาร ในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 382,000 ล้านบาท คาดว่า
มีการขยายตัวร้อยละ 2 จากปี 2558 โดยแบ่งเป็นมูลค่าของร้านอาหารเครือข่าย
ประมาณ 114,000 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 30 มีอตั ราการเติบโตประมาณ 3-5% จากปี
ที่ผ่านมา ในขณะที่ร้านอาหารทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารขนาดกลางและเล็กมี
มูลค่าประมาณ 268,000 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 70 มีอตั ราการเติบโตประมาณ 1-2%
ซึ่ ง อั ต ราการขยายตั ว ของร้ า นอาหารเครื อ ข่ า ยที่ มี ศั ก ยภาพสู ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคที่ ต ้ อ งการความสะดวก รวดเร็ ว ใส่ ใ จ
ในความสะอาดและสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของศูนย์การค้าเข้าไปยังหัวเมือง
ต่างๆ ท�ำให้ธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

จากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น รวมถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความนิยมการทานอาหารนอกบ้าน
เพิ่มขึ้น ท�ำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมร้านอาหารยังคงมีการขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม
ในระยะ2-3ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารจ�ำนวนมาก
ท�ำให้การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารรุนแรงขึ้น โดยธุรกิจร้านอาหารจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ร้านอาหารเครือข่าย (chain restaurants) มีกลยุทธ์การ
ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าถึงลูกค้าในทุกพื้นที่ มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร
รูปแบบใหม่ ๆ และการใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงลูกค้าเพิ่มยอดขายของร้าน รวมถึง
มีการน�ำเสนอร้านอาหารรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองกับไลพ์สไตล์ของคนไทยได้ดีขึ้น

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการร้านอาหารที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ของผู้คนในสังคม
รวมถึงเพิ่มมูลค่าของอาหารในสายตาของลูกค้า เช่น ร้านอาหารต้นต�ำรับ (authentic)
ส�ำหรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการรสชาติ ดั้ ง เดิ ม ร้ า นอาหารฟิ ว ชั่ น (fusion) ส�ำหรั บ ผู ้ ต ้ อ งการ
ความแปลกใหม่ ร้านอาหารออร์แกนิคและอาหารคลีนส�ำหรับผูใ้ ส่ใจสุขภาพ คาเฟ่ส�ำหรับ
นักปั่นจักรยาน และ Co-working space ส�ำหรับกลุ่มท�ำงานอิสระ เป็นต้น นอกจาก
นี้ยังมี ธุรกิจบริหารจัดส่งอาหาร (food delivery) จากผู้ประกอบการด้านการขนส่ง
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญมากขึน้ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะ ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล
การแข่งขันดังกล่าว ก่อให้เกิดรูปแบบร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงบริการ
ด้านอาหาร ที่หลากหลายมากขึ้น เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งมื้ออาหารในชีวิต
ประจ�ำวัน และในโอกาสพิเศษต่าง ๆ และส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการทดลองใช้บริการ
ร้านอาหารใหม่ ๆ แทนร้านเดิมมากขึ้นด้วย
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รายงานผลประกอบการ
ในปี 2559

ในปี 2559 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (ซีอาร์จี) ยังคงเน้นกลยุทธ์การขยาย
สาขาครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ
ท�ำรายได้รวมทั้งสิ้น 10,529 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4% มีจ�ำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2559
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 830 สาขา บริหารแบรนด์รวมทั้งสิ้น 11 แบรนด์ และมีอัตราเติบโต
ของผลก�ำไรสูงขึ้น 15% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดย บริษัทฯ ได้วางแผนการขยายสาขา
ร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ ในเชิงรุก โดยให้ความส�ำคัญกับการเลือกพื้นที่เปิดร้าน
ให้มีความเหมาะสมตรงกับกลุ่มลูกค้าของแต่ละแบรนด์ร้านอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ
ร้านอาหารของบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคที่ดีเยี่ยม ประสบความส�ำเร็จ
และมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อเพิ่มผลก�ำไร ทั้งการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย การบริหารงานจัดซื้อและการบริหาร
บุคลการ รวมถึงการเน้นงานด้านการตลาดสมัยใหม่ผา่ นสือ่ ดิจติ ลั และโซเชียล และการวิจยั
ความคิดเห็นผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ร้านอาหารของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างแบรนด์ร้านอาหารให้แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งนอกจากการมีผลประกอบการที่เติบโตแล้ว ซีอาร์จี ยังได้รับรางวัลทางด้านการช่วย
เหลือสังคม นัน่ คือ รางวัลองค์กรทีส่ นับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนือ่ ง ประจ�ำปี 2559
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาท�ำงานนอกเวลาเรียน จากกระทรวงแรงงานอีกด้วย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

ธุรกิจในเครือ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุป
๊
ปัจจุบัน เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 11 แบรนด์

มิสเตอร์ โดนัท

มิสเตอร์ โดนัท ผู้น�ำตลาดโดนัทในประเทศไทยที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากกว่า
ร้อยละ 54 แบรนด์มิสเตอร์ โดนัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์โดนัทคุณภาพ ภายใต้สโลแกน
“ท�ำในสิ่งที่รัก” (Do What You Love) ด้วยการทุ่มเท มุ่งมั่นท�ำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรัก
และส่งมอบความสุขแสนอร่อย ให้ลูกค้าได้เลือกลิ้มลองหลากหลาย ภายใต้แนวความคิด
“การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง” (Innovative Brand) และเน้นถึงความคุ้มค่าของสินค้า
เพื่อครองใจผู้บริโภค พร้อมตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำตลาดโดนัทในประเทศไทย พร้อมด้วย
มีการศึกษาความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ท�ำให้มิสเตอร์โดนัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง การวางแผนการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และการมุง่ เน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุมพืน้ ที่
ทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
ในปี 2559 แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท ได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โดนัท
ฮัลโลเฟบเบอร์รี่ “มิสเตอร์ โดนัท แบทแมน VS ซูเปอร์แมน” ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์
โดนั ท และฉี ก แนวโดนั ท ในประเทศไทย ด้ ว ยรู ป แบบโดนั ท สุ ด เท่ ห ์ ที่ ถ ่ า ยทอดผ่ า น
คาแรกเตอร์ยอดนิยมตลอดกาลอย่าง แบทแมน VS ซูเปอร์แมน แคมเปญ “สูตรลับ
เชฟเอียน” ซึ่งเป็นการพัฒนาโดนัทร่วมกับเชฟเอียน เชฟกระทะเหล็ก เชฟชื่อดังระดับ
ประเทศ แคมเปญ “ซูชิโด” ส่งท้ายช่วงปลายปีกับแคมเปญ “มิสเตอร์ โดนัท ไลน์
เฟรนด์” หยิบยกน�ำคาแรกเตอร์สุดฮิตจากแอพพลิเคชั่นยอดนิยมมารังสรรค์ความอร่อย
ใหม่ด้วยรูปแบบโดนัทที่หลากหลายจนกลายมาเป็นความน่ารักที่ทุกคนชื่นชอบ รวมถึง
ได้มีการค�ำนึงถึงการช่วยเหลือสังคม ได้มีการจัดท�ำโดนัททหาร โดยรายได้ส่วนหนึ่งจาก
การจ�ำหน่าย มอบให้กับทหารที่ปฎิบัติภารกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างสูง และเป็นแคมเปญที่ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก การมุ่ง
มั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
นับเป็นการตอกย�้ำการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ปี 2559
มิสเตอร์ โดนัท มีการขยายสาขาเพิ่มจ�ำนวน 21 สาขา ท�ำให้มีสาขารวมทั้งสิ้น 328 สาขา
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศ
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เค เอฟ ซี

อานตี้ แอนส์

เคเอฟซี ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะคิดค้นและน�ำเสนอเมนูอาหารใหม่ ๆ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ได้คณ
ุ ภาพ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับโลก โดยการคัดสรรวัตถุดบิ และไก่สดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปราศจาก
ฮอร์โมนเร่งโต เตรียมด้วยกรรมวิธแี ละขัน้ ตอนเฉพาะทีป่ ฎิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ครัง้ ที่
ผู้พันคิดค้นสูตร ไก่ทอดเคเอฟซีทุกชิ้นปรุงและทอดสดใหม่ภายในร้าน และต้องถูกเสิร์ฟ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

ในปี 2559 ทาง อานตี้ แอนส์ ได้ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการ เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ภายใต้ ธี ม
Auntie Anne’s .. Up your feeling… เติมเต็ม ความสุข ของคุณทุกช่วงเวลาที่
อานตี้ แอนส์ โดย เน้น ในเรื่องการเข้าถึง ที่ อานตี้ แอนส์ เข้าใจและอยากให้คุณมากกว่า
เพื่อท�ำให้แฟนที่รักเรา รักเรามากยิ่งขึ้น (จาก Fan เป็น Big Fan), เพื่อนที่ห่างหายกัน
ไป กลับมาหาเราบ่อยขึ้น (จาก Friend เป็น Fan), ท�ำความรู้จัก กับ คนที่ไม่เคยรู้จัก
ให้กลายเป็น เพื่อนของ เรา (จาก Stanger เป็น Friend) โดยการออกสินค้าใหม่,
เครื่องดื่มใหม่, และจัดเซ็ตโปรโมชั่นให้ถูกใจ อย่างต่อเนื่อง เช่น

ส�ำหรับประเทศไทย เคเอฟซี เป็นแบรนด์ร้านอาหารบริการด่วนที่บริหารงานโดย
บริษัท ยัม เรสเตอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (จ�ำกัด) โดยมีบริษัท เซ็นทรัล
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ในฐานะผู้ได้รับลิขสิทธิ์รายแรกในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญา
การด�ำเนินงานและมาตรฐานการผลิตเดียวกัน ร้านเคเอฟซี สาขาแรกเปิดที่ห้างเซ็นทรัล
ลาดพร้าวในปี 2527 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ร้านเคเอฟซีภายใต้การบริหารและด�ำเนินการ
ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ได้ขยายสาขาไปทั่วภูมิภาคของประเทศ
โดยปัจจุบันมีร้านเคเอฟซีในเครือกว่า 218 สาขาในประเทศไทย

นอกจากนี้ เพือ่ มอบประสบการณ์การให้บริการตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคยุคใหม่
ให้ มี ไ ลฟ์ ส ไตล์ ใ นแบบของตั ว เอง เคเอฟซี จึ ง พั ฒ นาเพิ่ ม การให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบ
ที่หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานภายในร้าน ซื้อกลับบ้าน เดลิเวอร์ลี่
ทั้งช่องทางออนไลน์และ 1150 รวมถึงช่องทางร้านไดรฟทรู เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว อร่อยกับเคเอฟซีได้ง่าย โดยไม่ต้องลงจากรถ
ซึ่งในปี 2559 ร้าน เคเอฟซี ติวานนท์-ปากเกร็ด36 เป็นร้านที่เปิดให้บริการแบบไดรฟทรู
สาขาแรกภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด

อานตี้ แอนส์ ผู้น�ำ ตลาด ซอฟท์ เพรสเซล (Soft Pretzel) ในประเทศไทย ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างแข็งแกร่งภายใต้แนวคิด “อร่อยอย่างมีเอกลักษณ์”
ในปี 2559 อานตี้ แอนส์ มีการเปิดสาขาเพิ่ม 14 สาขา โดยมีจ�ำนวนสาขารวมทั้งสิ้น
139 สาขา โดยมีการขยายออกไปในหัวเมืองใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัด และกลุ่มของ
โรงพยาบาลมากขึ้น ในปีนี้เอง

เพรทเซล สตอมโบลี่ (Stromboli Pretzel ) หั่นเป็นไบท์ ไซค์ (Bites size) แฮม ชีส จุใจ
อร่อย ยาว ๆ ได้ถึง 8 ชิ้น หรือ เมนู เฮลตี อัพ อร่อย และดีต่อสุขภาพกับเมนู ซอสเซส
สปีแนช และ ทูน่า คอร์น , และ เครื่องดื่ม ที่ท�ำสดใหม่ มีความหลากหลายเมนู และ
ส่วนผสมของวัตถุดิบ ที่ดีต่อสุขภาพ เช่น คอฟฟี่ อิมเพรสชั่น, ฟรุตตี้ เลมอนเนด, และ
เบตเตอร์ เบลน แอนด์ สมูตตีเครื่องดืม ปั่นแบบแก้วต่อแก้ว
นอกจากนี้อานตี้ แอนส์ มีการการขยายช่องทางการขายผ่านช่องทางใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่องเช่น โรงพยาบาล ช่องทางแคเทอริ่ง (Catering) เป็นต้น พร้อมทั้งมี การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆมากขึ้นเพื่อเข้าถึงลูกค้าที่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับสื่อในยุคดิจิตอลผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้า การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับ
กลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างความผูกพันกับแบรนด์

โอโตยะ

ในปี 2559 โอโตยะ มีการปรับกลยุทธ์ ทั้งทางการตลาด ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และภาพลักษณ์ทางการบริการ ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีจากลูกค้า เช่นการจัดกิจกรรม
Speed of Service ทั้งนี้ โอโตยะได้มีการพัฒนาเมนูหลัก (Grand Menu) โดยเพิ่ม
เมนูใหม่ ๆ เข้ามาอย่างหลากหลาย โดยยังคงรักษามาตรฐานและรสชาติแบบญี่ปุ่น
เพื่อตอกย�้ำความเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีความเป็นญี่ปุ่นแท้ ๆ (Authentic Japanese
Home Cooking Restaurant) ที่มีความความพิถีพิถันและใส่ใจในการคัดเลือกคุณภาพ
ของวัตถุดิบการปรุงอาหาร ตลอดจนการบริการ และยังมีการสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคของ
แบรนด์โอโตยะ โดยผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ โฆษณาทีวี
รถไฟฟ้า ป้ายโฆษณาดิจิตอล วิทยุ และโซเชียล มีเดีย เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะขยายร้านอาหารเพิ่มทั้งในกรุงเทพและ
เมืองใหญ่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นด้วย ปัจจุบันร้านโอโตยะในประเทศไทยมีสาขา
รวมทั้งหมด 44 สาขา และยังมีแผนการขยายการบริการส่งอาหารถึงบ้าน (Home
Delivery) ให้ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ให้มากขึ้น
ส่วนแบรนด์อื่นๆ ของ ซีอาร์จี มีทั้งการเปิดสาขาใหม่และโยกย้ายท�ำเลที่ตั้งของสาขา
ไปยังพืน้ ทีท่ ดี่ กี ว่า เพือ่ สามารถสร้างรายได้มากขึน้ ควบคูไ่ ปกับการท�ำการตลาด กิจกรรม
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อดิจิตัลและ
โซเชียลมีเดียในหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันแบรนด์ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนารูปแบบของ
สินค้าและบริการ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มีรูปแบบการให้บริการเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาเมนูใหม่ ๆ อย่างต่อ
เนื่องไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ เปปเปอร์ ลันช์ แบรนด์ชาบูตง ราเมน แบรนด์โยชิโนยะ
แบรนด์เดอะ เทอเรส แบรนด์โคลด์ สโตน ครีมเมอรี่ แบรนด์คัตสึยะ และแบรนด์
เทนยะ โดยมีจ�ำนวนร้านสาขาในปี 2559 รวมกันทั้งสิ้น 100 สาขา โดยเป็นร้านเปิดใหม่
จ�ำนวน 20 สาขา
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การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ ธุรกิจค้าปลีก โดยรวม ได้รบั อานิสงส์ จากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ตลอดทั้งปี ธุรกิจค้าปลีกในส่วนต่าง ๆ ยังคงต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการ
แข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และค้าปลีกขนาด
ใหญ่ ได้รับแรงกดดันจากข้อจ�ำกัดเรื่องพื้นที่ ที่เป็นผลมาจากกฎหมายผังเมือง ท�ำให้เกิด
ข้อจ�ำกัดการหาพื้นที่ขนาดใหญ่ในการขยายธุรกิจได้ยากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้อง
ปรับตัว หารายได้อื่น ๆ มาชดเชยยอดขายที่เติบโตช้าลง อาทิเช่น การปรับปรุงต่อเติม
อาคารเดิมที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ขาย เป็นต้น

ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีในปี 2559 บริษัทได้ร่วมมือกับฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ส่วนกลางของกลุ่มเซ็นทรัล ในการสรรหาและคัดเลือกคนรุ่นใหม่
ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมกับกับกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล โดยเรียกโครงการนี้ว่า Management
Trainee เป็นการน�ำคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในระดับสูง
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีการวางแผนฝึกอบรมและแผนพัฒนาเส้นทาง
อาชีพ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้น�ำในอนาคต (Future Leader)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของธุรกิจร้านอาหารในปี พ.ศ. 2559 การเข้าสู่ตลาดของ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารรายใหม่ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
มีรูปแบบอาหารที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งได้เข้ามาเป็น คู่แข่งทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม กับร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ

บริษทั ยังได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาพนักงานทุกระดับโดยจัดหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับ
ความจ�ำเป็นในการท�ำงาน เช่น ในระดับผู้บริหารระดับสูงและรัดับกลางมีการฝึกอบรม
หลักสูตร Business Acumen ส่วนการพัฒนาพนักงานประจ�ำสาขา ได้มีการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านเพื่อให้สามารถบริหารจัดการร้านและให้บริการลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บจก. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ยังคงตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำ
ด้ า นธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในประเทศเช่ น เดี ย วกั บ ปี ก ่ อ น ๆ ที่ ผ ่ า นมา
ด้วยการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เปิดร้านอาหารใหม่ เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 69 สาขา
ไปกับศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และค้าปลีกขนาดใหญ่ ทั่วประเทศ ส่งผลในปี
พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีจ�ำนวนสาขาครอบคลุมทั่วประเทศทั้งสิ้น จ�ำนวน 830 สาขา
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ในปี พ.ศ. 2560 และในปีต่อ ๆ ไป บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายสาขา เพื่อให้บริการ
ธุรกิจร้านอาหารได้คลอบคลุม ในทุกพื้นที่ให้มากที่สุด โดยพิจารณาจากหลักภูมิศาสตร์
การกระจายตัวของชุมชน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคู่แข่งตรงทางธุรกิจ เป็นหลัก
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนารูปแบบการขยายสาขาในรูปแบบใหม่ อย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น
การขยายสาขาในรูปแบบ Drive Thru, การขยายสาขาในรูปแบบร้านอาหารขนาดเล็ก
ในสวนอาหาร, การขยายสาขาเข้าไปใน Non Mall, การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย
สาขาร้านอาหารในเครือออกไปให้บริการในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสร้างเส้น
ทางอาชีพด้านการจัดการร้านอาหาร และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐของ
รัฐบาล บริษทั ยังคงขยายจ�ำนวนวิทยาลัยและจ�ำนวนนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวะ
ศึกษาทวิภาคี โดยได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเซ็นสัญญาการจัดการศึกษาทวิภาคีกับ
วิทยาลัยอาชีวะเพิม่ ขึน้ อีกเป็นจ�ำนวนมากในปี 2559 และยังมอบทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา และพัฒนา
พนักงานเพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขยายสาขาด้วยความระมัดระวังในการเลือกสถานที่เปิดร้าน
ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจร้านอาหารของ
บริษัทฯ จะประสบความส�ำเร็จและมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ตลอดจนธุรกิจร้านอาหาร
ใหม่ของบริษัทฯ ต้องได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม การคัดเลือกสถานที่ตั้ง
ร้านให้มีความโดดเด่นกว่าร้านค้าคู่แข่ง และการขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการ
เพิ่มยอดขายของบริษัท เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ และได้บรรจุ
ไว้ในแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ ในทุกปี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน
เรามีความมุง่ มัน่ ก้าวสูก่ ารเป็นกลุม่ โรงแรมของไทยทีม่ ชี อื่ เสียงและได้มาตราฐานใหญ่ทสี่ ดุ ในระดับสากล พร้อมทัง้ เป็นผูน้ �ำในเครือข่ายธุรกิจร้านอาหารทุกประเภทในภูมภิ าคอาเซียน
โดยยึดมั่นในการมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า ภายใต้ความอบอุ่นและเป็นกันเองในเอกลักษณ์แบบไทย อีกทั้งน�ำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด บนพื้นฐานของความ
เป็นมืออาชีพด้วยมาตรฐานการบริการในระดับสากล เพื่อน�ำมาซึ่งความพึงพอใจและความสุขสู่ผู้รับบริการทุกคน พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแรงให้กับองค์กร
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ด้านธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารนัน้ สิง่ ทีเ่ รายึดมัน่ มาโดยตลอดคือเรือ่ งของการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก “บรรษัทภิบาล” มีการจัดท�ำโครงสร้างและกระบวนการ
ด�ำเนินงานภายในเพือ่ ก�ำหนดทิศทางและดูแลผลการด�ำเนินงานให้เกิดมูลค่าสูงสุด พร้อมทัง้ ส่งเสริมและผลักดันให้การด�ำเนินธุรกิจมีความมัน่ คงและยัง่ ยืน สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคลอบคลุมประเด็นส�ำคัญดังนี้

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

การด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ ทั้งความโปร่งใสในกระบวนการด�ำเนินงานภายในองค์กร และการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก โดยได้ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 และผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 อีก
ทั้งยังส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการต่อต้านทุจริตและมุ่งเน้นเป้าหมายการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรที่เป็นศูนย์
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมในทุกด้าน ไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ แม้จะมีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษาก็ตาม มีการส่งเสริมให้มีการจ้างงานในท้องถิ่น มีสวัสดิการและการดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจและมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มีความโปร่งใส สามารถตรวจ
สอบได้ ด�ำเนินธุรกิจตามทิศทางที่ก�ำหนดไว้ตามกลยุทธ์ของบริษัททั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ชุมชนและสังคม คู่ค้าและหน่วยงานภาครัฐ
ในการประเมินการก�ำกับการดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก

มุ่งเน้นการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ตรงตามความต้องการ หรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม รักษาความ
ลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและลูกค้าทุกคน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

มีกระบวนการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกกระบวนการให้บริการและการด�ำเนินธุรกิจนั้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
ทรัพยากรต่างๆพร้อมติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงให้ความส�ำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในการด�ำเนินงานเป็นส�ำคัญ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน

ส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่า มีส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนต่างๆ ครอบคลุมทุกบริบท
การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและสร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ส�ำหรับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย
ได้ผลคะแนนร้อยละ 95.675

ผลประเมินคุณภาพการจัดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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97.25

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการพั ฒนาอย่ า งยั ่ ง ยื น

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

45

รายงานประจำ�ปี 2559

การก�ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก

ลูกค้า

พนักงาน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

• บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า
• ให้บริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้
• รักษาความลับลูกค้า ไม่ท�ำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
หากมิได้รับการอนุญาตจากลูกค้า

•
•
•
•
•

ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว
มีสวัสดิการที่ดี
สภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท�ำงาน
อุปกรณ์ส�ำนักงานมีความทันสมัย ได้รับการดูแลอย่างดี
ทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีการกีดกัน
หรือแบ่งแยก
• ส่งเสริมความก้าวหน้าในการท�ำงานทุกระดับชั้น

วิธีการและช่องทาง
• ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อห้องพัก
และการบริการ
• บริษัทมีระบบและหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียน
ของลูกค้า
• มีแนวทางในการพิจารณา เพื่อเร่งด�ำเนินการหาข้อยุติ
ด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว
โดยเร็วที่สุด

• มีช่องทางติดต่อสื่อสารภายในเพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
• กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
• Town Hall meeting ผู้บริหารพบปะพูดคุยกับพนักงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
• ส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อ
สวัสดิการ / กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
• พิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งพนักงานภายในก่อน
การรับสมัครบุคคลจากภายนอก

• ด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสูงสุด
• ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาลและปฏิบัติตามหลัก
“บรรษัทภิบาล”
• ปฎิบัติตามข้อกฏหมาย
• มีการก�ำกับดูแลอย่างดี

• มีช่องทางติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์
• ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการน�ำ
เสนอข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ โดยต้องโปร่งใสและถูกต้อง

• โปร่งใส และจริงใจในการติดต่อธุรกิจเพื่อผลประโยชน์
ที่เหมาะสม

• ประสานงาน ปรับปรุงข้อสัญญาให้มีความเป็นธรรม
หากมีการร้องขอ
• รับฟังปัญหาประชุมหารือ เพื่อหาข้อสรุปที่ลงตัว

ชุมชนและสังคม

• สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม
• สร้างงาน สร้างรายได้
• แบ่งปันความรู้จากองค์กรสู่สังคม

Environment

• รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
อย่างคุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

• ส�ำรวจปริมาณการใช้พลังงานต่างๆ
• ตั้งเป้าการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อลดค่าใช้จ่าย

• ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ

• การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อน�ำเสนอความคิดเห็น
• ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานตรวจสอบ
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นโยบายและกลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น

มีนวัตกรรมใหม่ๆ สนับสนุนให้มีรูปแบบการให้บริการที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ในทุกขั้นตอนของการด�ำเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม เริ่มปรับระบบการให้บริการลูกค้า หรือ Customer Service ให้มีความ
หลายหลากและทันสมัย ใช้เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน ในปี 2559 มีการเพิม่ ช่องทางใหม่
ในการช�ำระเงินให้กับลูกค้า คือ Paypalและ Reddot เพิ่มบริการ Mobile Concierge
ให้บริการที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นที่แรกในประเทศไทยและเสริม
บริการ Digital Magazine ให้บริการลูกค้า เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ
ในส่วนของธุรกิจอาหารได้มีการจัดท�ำบัตร CRG PLUS+ ซึ่งเป็นแคชคาร์ด (Cash Card)
ในธุรกิจอาหารใบแรกที่ครอบคลุมทั้งการจ่ายเงิน ให้ส่วนลด และสะสมคะแนนรวมอยู่
ในบัตรใบเดียว ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้า และบริการ
ทีร่ า้ นอาหารในเครือ CRG ทัง้ 10 แบรนด์ ได้อย่างครบวงจรภายในใบเดียว เพือ่ ตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ผบู้ ริโภคยุค Cashless Society ปัจจุบนั มีฐานสมาชิกกว่า 500,000 ราย มีมลู ค่า
การใช้จ่ายผ่านบัตรต่อปีมากกว่า 300,000,000 บาท โดยกลุ่มลูกค้าหลัก CRG PLUS+
ได้แก่ กลุม่ นักศึกษาและกลุม่ คนท�ำงาน คาดแนวโน้มธุรกิจจะมีการเชือ่ มโยงสิทธิประโยชน์
ให้ตรงกับฐานสมาชิกระหว่างองค์กรมากขึ้น

• ลงพื้นที่ ส�ำรวจ พูดคุยกับผู้น�ำชุมชน
• ร่วมกิจกรรมต่างๆ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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พนักงาน หัวใจหลักของความยั่งยืนในองค์กร

การฝึกงานเตรียมความพร้อมของนักศึกษาฝึกงานสาขาการโรงแรมจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร

โครงการฝึกอบรมเพือ
่ พัฒนาพนักงานทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านฝีมือแรงงาน
ของเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ที่ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
และราชประชานุ เ คราะห์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ รวมถึ ง จากโรงเรี ย นโสตศึ ก ษา
และโรงเรียนส�ำหรับนักเรียนที่พิการทางสายตาด้วย ปัจจุบันได้มีการลงนามบันทึก
ความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

การจัดตัง
้ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละพักผ่อนของพนักงาน INSPIRATION ROOM ห้องแห่งแรงบันดาลใจ

พนักงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารถือเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ �ำคัญยิง่ ในการขับเคลือ่ นองค์กรให้เกิดความยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึงมีนโยบายทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการวางแผน
ก�ำลังคน พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกส่วนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พนักงาน
เกิดความผูกพันกับองค์กร
โครงการ 4 สร้าง: สร้างฝัน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างอนาคตกับเซ็นทารา
4Cs: Centara Career Creative for Children

โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลื อกนั กเรี ย นเข้ า ร่ วมโครงการเพื่ อฝึ กอบรมเตรียม
ความพร้อมในระยะเวลา 5 เดือน โดยเรียนรูง้ านในส่วนของ งานห้องพัก งานบริการอาหาร
และเครือ่ งดืม่ และงานประกอบอาหาร โดยในระหว่างการฝึกอบรม จะได้รบั สวัสดิการด้าน
ทีพ่ กั อาหาร เครือ่ งแบบ อุปกรณ์ เงินเบีย้ เลีย้ ง ประกันสุขภาพ และได้รบั ประกาศนียบัตร
เมื่อส�ำเร็จการฝึกอบรม และมีโอกาสได้รับเข้าเป็นพนักงานประจ�ำในโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในจังหวัดต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 2554 มีจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จ
การฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าว 600 คน และได้รับเข้าเป็นพนักงานของโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 443 คน
โครงการ MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM (MDP)

เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรในธุรกิจโรงแรมสูส่ ายงานด้านการบริหาร จึงได้
ริเริ่มโครงการนี้ในปี 2546 โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 รุ่น และในปี 2559
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการนี้ 113 คน และปัจจุบันพนักงานที่ผ่านโครงการนี้ และยังคง
ท�ำงานอยู่ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งหมด 53 คน

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เข้ามารับการฝึกงานในแผนกต่าง ๆ โดยเริม่ โครงการมาตัง้ แต่ปี 2554 มีนกั ศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 45 แห่ง มีนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 98 คนในปี 2559 มีสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น
44 แห่ง มีนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 79 คน ในจ�ำนวนนี้มีการว่าจ้างเป็นพนักงานของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจ�ำนวน 4 คน
เพือ่ เป็นการคัดเลือกพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพือ่ รองรับการสืบทอดต�ำแหน่ง โดยเข้ารับการฝึกอบรมใน 3 ด้านเป็นระยะเวลา 1 ปี เพือ่ ฝึกอบรมทักษะเฉพาะ
ด้าน ฝึกอบรมด้านทักษะความเป็นผู้น�ำ และการฝึกอบรมทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ ในปี 2559 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 318 คน
เริ่มจัดตั้งห้องแห่งแรงบันดาลใจต้นแบบที่ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และสามารถท�ำบทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งสามารถจัดการประชุม
กลุ่มย่อยได้ และในปี 2559 ได้ขยายห้องแห่งแรงบันดาลใจ ไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน
โครงการขยายอายุจา้ งงานผูส
้ ง
ู วัยในสถานประกอบการของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้มกี ารจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และมูลนิธสิ ถาบันวิจยั
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ในการขับเคลื่อนนโยบายการขยายอายุการจ้างแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการเพื่อเป็นต้นแบบ ในปี 2559 มีการจ้างงานผู้สูงวัยจ�ำนวนกว่า
130 คน และได้รบั พิจารณาจากกองส่งเสริมศักยภาพผูส้ งู วัย กรมกิจการผูส้ งู อายุ ให้ได้รบั รางวัลองค์กรทีม่ ผี ลงานด้าน CSR เป็นเลิศ ประจ�ำปี 2559 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2559 จากกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้สงู อายุ อาทิเช่นการจ้างงานผูส้ ูงอายุ จัดท�ำนโยบายให้ความส�ำคัญกับบุคลากรที่ร่วม
งานมานานและอายุเกิน 55 ปี ให้กลับเข้ามาท�ำงานใหม่ และยืดหยุน่ จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงาน การสนับสนุนการจ้างงานพนักงานทีเ่ กษียนอายุ และร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับ
ผูส้ งู อายุ (Age-Friendly Business) ของกรมกิจการผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้ สนับสนุนการจัดซือ้ จัดจ้างผลิตภัณฑ์จากผูส้ งู อายุ รวมถึงการมอบเงินสนับสนุนการด�ำรงชีพของผูส้ งู อายุอกี ด้วย
การจ้างงานคนพิการ

ธุรกิจโรงแรม มีการจ้างงานคนพิการเกินว่าที่กฎหมายก�ำหนด โดยในปี 2559 มีการจ้างงานคนพิการรวมทั้งสิ้น 86 คน โดยไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
ธุรกิจอาหาร มีการจัดท�ำโครงการ“ให้โอกาส ให้เกียรติ เพื่อศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแด่เพื่อนผู้พิการ” ร่วมมือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งให้โอกาสในการ
เข้าท�ำงานแด่เพื่อนผู้พิการให้สามารถด�ำรงชีพในสังคมไทยอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนในสังคม
และใน ปี 2559 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท หัวหิน และบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ปี 2559
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ในทุกภูมภ
ิ าค

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดท�ำขึ้นมาเพื่อเป็นการฝึกงานและเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา ส�ำหรับการท�ำงานด้านการโรงแรม โดยตั้งแต่ปี 2554 ได้ลงนามบันทึกความ
ร่วมมือกับสถานศึกษามาทั้งสิ้น 63 แห่ง มีนักศึกษาจ�ำนวน 1,059 คนผ่านโครงการ
ฝึกงานกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และในปี 2559 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
กับสถานศึกษา 14 แห่ง มีนักศึกษาจ�ำนวน 53 คนผ่านโครงการฝึกงานกับโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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ครอบครัวใหญ่ ครอบครัวเดียวกัน
ข้อมูลพนักงานของบริษัทฯ รวมธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจโรงแรม

ชาย 4,101 คน

ชาย 3,103 คน

54%

มีพนักงานทั้งสิ้น

5,698

หัวหนาแผนก 720 คน

ปฏิบัติงาน 4,899 คน

พนักงานระดับฝายบริหาร

พนักงานระดับหัวหนาแผนก

พนักงานระดับปฏิบัติงาน

50

ชาย
หญิง

363
357

คน
คน

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการพั ฒนาอย่ า งยั ่ ง ยื น

ชาย
หญิง

2,681
2,218

คน
คน

พนักงานชั่วคราว 6,667 คน

ชาวตางชาติ 3 คน

ชาวไทย 11,520 คน

ชาวตางชาติ 586 คน

ฝายบริหาร 79 คน

คน
คน

64%

พนักงานประจำ 4,856 คน

พนักงานชั่วคราว 149 คน

ชาวไทย 5,112 คน

หญิง 7,422 คน

คน

46%

พนักงานประจำ 5,549 คน

ชาย 59
หญิง 20

11,523

หญิง 2,595 คน

คน

36%

มีพนักงานทั้งสิ้น

ฝายบริหาร 53 คน
พนักงานระดับฝายบริหาร

ชาย 24
หญิง 29

คน
คน

หัวหนาแผนก 255 คน
พนักงานระดับหัวหนาแผนก

ชาย
หญิง

91 คน
164 คน

ปฏิบัติงาน 11,215 คน
พนักงานระดับปฏิบัติงาน

ชาย
หญิง

3,986 คน
7,229 คน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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อายุของพนักงาน: จำ�นวนพนักงานในแต่ละช่วงอายุ
76

430

164
2,675

595
1,119
1,989

ธุรกิจโรงแรม
พนักงานทั้งสิ้น

1,879

ธุรกิจโรงแรม 1,087 คน
ชาย 548 คน
หญิง 539 คน

ธุรกิจอาหาร
พนักงานทั้งสิ้น

5,698

11,523

2,084

จำนวนพนักงานใหม
ที่รับเขาทำงานในป 2559

ธุรกิจอาหาร 15,608 คน
ชาย 5,709 คน
หญิง 9,899 คน

6,210

พนักงานอายุต่ำกวา 20 ป

พนักงานอายุระหวาง 40-50 ป

พนักงานอายุระหวาง 20-30 ป

พนักงานอายุ50 ปขึ้นไป

การพิจารณาเลื่อน
ตำแหนงพนักงานในองคกร

จำนวนพนักงาน
ที่ลาออกในป 2559

เลื่อนตำแหนงขึ้นเปน
ระดับผูบริหาร

ธุรกิจโรงแรม 1,079 คน
ชาย 572 คน
หญิง 507 คน

ธุรกิจโรงแรม 49 ตำแหนง
ธุรกิจอาหาร 438 ตำแหนง

ธุรกิจอาหาร 15,577 คน
ชาย 5,719 คน
หญิง 9,858 คน

พนักงานอายุระหวาง 30-40 ป

ระดับการศึกษา
129

1
61
164

1
546

595
1,441

1,695

1,879

ธุรกิจโรงแรม
พนักงานทั้งสิ้น

5,698

963

1,707

269

ธุรกิจอาหาร
พนักงานทั้งสิ้น

11,523

2,364

8,044

บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องของความปลอดภัยจากการท�ำงาน ได้จัดอบรมความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในปี 2559 จ�ำนวนอุบัติเหตุจากการท�ำงานที่เกิดขึ้นมีดังนี้

ธุรกิจโรงแรม

52

ระดับประถมศึกษา

ระดับปริญญาตรีี

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับปริญญาโท

ระดับอาชีวะศึกษา

ระดับปริญญาเอก

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการพั ฒนาอย่ า งยั ่ ง ยื น

ธุรกิจอาหาร

อุบัติเหตุจากการทำ�งานแบบหยุดงาน

74 ราย

67 ราย

อุบัติเหตุจากการทำ�งานแบบไม่หยุดงาน

10 ราย

52 ราย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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นอกเหนือจากการท�ำงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ หรือรับผิดชอบงานในโครงการพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่
ประจ�ำที่ต้องรับผิดชอบ อาทิเช่น การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
การดูแลสวัสดิการของพนักงานเป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเพือ่ ให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ จะส่งผลต่อความสุขในการท�ำงาน พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรมตามความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งยังมีโครงการในเรื่องทุนการศึกษาส�ำหรับพนักงาน และบุตรของพนักงานอีกด้วย
การมีส่วนร่วมในส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ธุรกิจโรงแรม

ส�ำหรับธุรกิจโรงแรมมีแนวนโยบายในการมีสว่ นร่วมกับชุมชุนและสังคมในหลากหลายมิติ อาทิไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งพิจารณาและให้โอกาสพิเศษในการจ้างพนักงานผูท้ มี่ ถี นิ่ ฐานหรือทีอ่ ยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมในระยะ 20 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางในระยะไกล ทั้งนี้ในหลาย ๆ โรงแรม
มีการจัดหอพักให้พนักงานพร้อมทั้งรถรับส่งเป็นตารางเวลา
ในทุกๆ เดือนทางโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มีการจัดกิจกรรมกับชุมชนใกล้เคียง วัด โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้
ด้านต่างๆ การอุดหนุนผลิตภัณฑ์พนื้ บ้าน เช่น ท๊อฟฟีก่ ล้วยกวนจากชุมชนกระบี่ ท๊อฟฟีโ่ บราณกะทิถวั่ จากชุมชนเกาะช้าง รวมถึงการสนับสนุนสินค้าชุมชนด้วยการน�ำตุก๊ ตาผ้ารูปช้าง
จากศูนย์หัตถกรรมผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิมาเป็นของขวัญที่ระลึกให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ ของเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้กับโรงแรมน�ำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาทิ ขนมไทย ผลไม้ ยาดมส้มโอมือ ตุ๊กตาประดิษฐ์ น�้ำสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
อีกมากมายมาจ�ำหน่ายให้กับพนักงานและผู้ที่สนใจ เช่น เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ จัดกิจกรรมวัยเก๋าออนเซลล์
ให้ชมรมผู้สูงอายุน�ำสินค้าชุมชนมาจ�ำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เปิดพื้นที่ให้ชุมชนต่างๆ น�ำสินค้า
มาจ�ำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี
ในปี 2559 มีการจัดท�ำ โครงการน�้ำที่ดีกว่า ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีน�้ำดื่มที่สะอาดไว้ดื่ม โดยเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต และเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ตร่วมกันบริจาค
เครื่องกรองน�้ำดื่มจ�ำนวน 2 เครื่องให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองกะทู้ 2 และเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ ได้ติดตั้งเครื่องกรองน�้ำให้กับโรงเรียนทองค�ำวิทยานุสรณ์

การสนับสนุนสินค้าเกษตรชุมชน เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทาราให้ความส�ำคัญ โดยในปีที่ผ่านมาโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยรับซื้อ
ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย ์ และข้ า วกล้ อ งหอมมะลิ อิ น ทรี ย ์ จ ากสหกรณ์ เ กษตรอิ น ทรี ย ์
บ้านทัพไทย อ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อน�ำมาเป็นวัตถุดิบภายในโรงแรม และ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มตี ลาดรองรับผลผลิต โดยได้ท�ำการสัง่ ซือ้ ข้าวอินทรียจ์ ากเกษตรกร
กลุ่มบ้านทัพไทยประมาณ 1 ตันต่อเดือน นอกจากนี้แล้วทางโรงแรมยังได้สร้างสัมพันธ์
กับชุมชนใกล้เคียง โดยจัดโครงการ CGCBike Rider ในทุกๆเดือนอย่างต่อเนื่องตลอด
ปี 2559 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงร่วมกันออกก�ำลังกาย
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส�ำนักงานเขตหลักสี่ สมาคมจักรยานหลักสี่ และ
บริษัทเอกชนอื่น ๆ
นอกจากนีแ้ ล้วยังมีกจิ กรรมอีกหลากหลายทีไ่ ด้เข้าไปมีสว่ นร่วมกับชุมชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
กับโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดต่างๆ อาทิเช่น
เซ็ น ทาราแกรนด์ บี ช รี ส อร์ ท และวิ ล ลา หั ว หิ น ร่ ว มกั บ โรงแรมในเขตอ�ำเภอหั ว หิ น
จัดกิจกรรม “Saving Life Together” เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการใส่หมวกกันน็อคให้กับ
เยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเพือ่ ลดอันตรายอันอาจ
เกิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุในการขับขีจ่ กั รยานยนต์บนท้องถนน โดยมีการให้ความรูเ้ รือ่ งระเบียบ
วินัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมการบริจาคหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน
เซ็นทาราแกรนด์มริ าจบีชรีสอร์ท พัทยา พัทยา มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์
เพื่อเด็กด้อยโอกาส จ�ำนวน 46,264บาท จากการจัดกิจกรรมครบรอบ 6 ปีและกิจกรรม
เปิดไฟต้นคริสต์มาสประจ�ำปี
เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต และเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ตจัดกิจกรรม “Centara
Run & Fun Charity” ณ บริเวณหาดกะรน นักวิ่งมากกว่า 600 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานจากเซ็นทาราแกรนด์
บีชรีสอร์ท ภูเก็ต จ�ำนวน 2 คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอาการป่วยจากโรคมะเร็ง และ
โรคหัวใจขั้นรุนแรง
เซ็นทาราเเกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย จัดกิจกรรม
จ�ำหน่ายพายมะพร้าวอ่อน และคุกกี้ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุน
สร้างอาคารศูนย์การเรียนเด็กพิเศษเกาะสมุย
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ ได้ร่วมกันท�ำหมอนใบใหม่จ�ำนวน 200 ใบ
โดยใช้วัสดุจากหมอนใบเก่าที่ใช้แล้ว เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน โรงเรียน และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดกระบี่
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รายงานประจำ�ปี 2559

ธุรกิจอาหาร

ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ได้ด�ำเนินการ “โครงการครัวอนามัย” โดยสนับสนุนอุปกรณ์การท�ำครัวและปรุงอาหาร
ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ด้าน
Food Safety ในการท�ำครัว และปรุงอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย มีโภชนาการที่ดี
โดยในปี 2559 นีไ้ ด้ด�ำเนินการต่อเนือ่ งใน 3 โรงเรียน (ทัง้ หมดจะแล้วเสร็จ และส่งมอบในปี
2560) คือโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้าน
ควนเงิน อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และตชด. อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 857 คนและครู 55 คน
งบประมาณที่ใช้คือ 8.4 ล้านบาท

ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหารมีการดูแล ใส่ใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเด็นต่างๆ ดังนี้
บริหารจัดการเรื่องพลังงาน

เป้าหมายในการประหยัดพลังงานของธุรกิจโรงแรมในปี 2559 ตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าลง
5% จากปี 2558 ค่าไฟทีป่ ระหยัดได้เฉลีย่ อยูท่ ี่ 60 KwH/ Occupied room และในหลายๆ
โรงแรมมีการรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
ในปีที่ผ่านมาเริ่มเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ในบริเวณพื้นที่ ที่ต้องใช้ไฟเกิน 6 ชั่วโมง
ซึ่งจากการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ท�ำให้เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์
ได้รับรางวัลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ United Nations Development
Programme (UNDP) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ลดการใช้พลังงาน และน�ำไปสูก่ ารลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มีการติดเซนเซอร์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ตามการเคลื่อนไหว(Motion Sensor) โดยที่
เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต ได้ติดตั้งเซนเซอร์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ที่ห้องน�้ำสาธารณะ
ล็อคเกอร์พนักงาน และฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน

เดอะ เทอเรส (The Terrace) ร่วมกับ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ สนับสนุนผลิตผล
โครงการจากวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยน�ำข้าวไรซ์เบอรี่จากจังหวัด
ชัยนาท และข้าวเหนียวลืมผัวของจังหวัดตาก รวม 1,142 กิโลกรัม มาเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการสร้างสรรค์เป็นเมนูแสนอร่อยและมีคุณค่า 9 เมนู ในโปรโมชั่น “Rice Variety
เมล็ดพันธุ์...แห่งความสุข”
มิสเตอร์ โดนัท จัดกิจกรรม Donut Day 2016 แจกฟรี พอน เดอ ริง จ�ำนวน 63,800 ชิ้น
ที่ร้านมิสเตอร์ โดนัท ทุกสาขาทั่วทั้งประเทศ พร้อมประมูลโดนัทหน้าพิเศษ และของรัก
ดารา รวมทั้งจ�ำหน่าย “โดนัททหารกล้า” จ�ำนวน 362,099 ชิ้น 4 รสชาติ ตลอดเดือน
มิถุนายน 2559 โดยทุกการซื้อ 1 ชิ้น มิสเตอร์ โดนัท ร่วมสมทบ 5บาท ที่ร้านมิสเตอร์
โดนัท จ�ำนวน 319 สาขา เพื่อสมทบทุนซื้อสิ่งของจ�ำเป็นแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเป็นเงิน 2,328,786 บาท

มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงแรม 11 แห่ง โดยน�ำพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้เพื่อท�ำน�้ำร้อน ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 135 บาทต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร และที่
มัลดีฟส์ มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อน�ำไปเป็นพลังงานไฟฟ้าในตอนกลางคืน ส�ำหรับ
ใช้เป็นไฟส่องสว่างบริเวณทางเดิน และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์ทอี่ าคาร
พนักงาน ท�ำให้ลดการใช้น�้ำมันจากเครื่องปั่นไฟได้กว่า 30%

เดอะ เทอเรส จัดโครงการ “Food 4 Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” แบ่งปันรายได้ส่วน
หนึ่งจากการจ�ำหน่าย 6 เมนูพิเศษ ที่ร้าน เดอะ เทอเรส จ�ำนวน 16 สาขา โดยสมทบเงิน
เข้าโครงการ จานละ 10 บาท เพื่อร่วมระดมทุนสนับสนุนค่าอาหารให้กับน้อง ๆ ภายใต้
การดูแลของ 3 มูลนิธิได้แก่ สหทัยมูลนิธิ, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
จ�ำนวนทั้งสิ้น 280 คน โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถจ�ำหน่ายเมนูที่ร่วมโครงการได้
ทั้งหมด 5,000 จาน (สมทบจานละ 10 บาท) สามารถระดมเงินเข้าโครงการฯ ได้มูลค่า
50,000 บาท ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนอาหารให้น้องๆ ในการดูแลของโครงการฯ
ได้ 2,500 มื้อ
เปปเปอร์ ลันช์ จัดกิจกรรม “อิ่มทั้งท้อง...อิ่มทั้งบุญ 10 ปี เปปเปอร์ ลันช์ 10 บ้าน
เพื่อสังคม” รายได้จากการจ�ำหน่ายทุกเมนูจานร้อน 1 เมนู ร่วมบริจาค 1 บาท
เพื่อช่วยเหลือ 10 บ้านเพื่อสังคม น�ำไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของจ�ำเป็น
รวมยอดเงินบริจาคเมื่อจบกิจกรรมอยู่ที่ 915,925.50 บาท น�ำไปช่วยเหลือ 10 บ้าน
เพื่อสังคมดังนี้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง) มูลนิธิเด็กอ่อน
ในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่) มูลนิธิเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และมูลนิธิ
บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

56

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น

ในโรงแรมขนาดใหญ่ ทีม่ หี อ้ งพักมากกว่า 500 ห้องขึน้ ไป และโรงแรมทีม่ พี นื้ ทีส่ มั มนา อาทิ
เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว จะมีระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าและเครือ่ งปรับ
อากาศจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างทั่วถึง
ในส่วนของ กิจกรรม Earth Hour ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลก
ในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี เวลา 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละ
ประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 16 โรงแรม
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 20.30-21.30 น. สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ 4,090.78 kW
ชาบูตง ราเมน จัดกิจกรรม “ท�ำดีให้น้อง เราอิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” จ�ำหน่ายเมนู
“ชุดราเมนซุปปลาแห้งต้นต�ำรับ” ทุก 1 ชุด ชาบูตง ร่วมสมทบทุน ชุดละ 5 บาท เพื่อน�ำ
เงินไปส่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กบั น้องๆ ณ โรงเรียนหมูบ่ า้ นมอญ จังเกิลราพท์ จังหวัด
กาญจนบุรี จ�ำนวน 30 คน และร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นให้น้องๆ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
สามารถระดมเงินทุนเพือ่ มอบเป็นเงินทุนส�ำหรับพัฒนาโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์
กีฬา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 74,420 บาท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการขยะ

นโยบายการบริหารจัดการขยะในธุรกิจโรงแรม แบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย เพื่อให้การบริหารจัดการขยะ
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีการรณรงค์ในการลดการใช้ ใช้ซ�้ำ รีไซเคิล และก�ำจัดอย่างถูกต้อง
(Reduce, Reuse, Recycle and Disposal) เพื่อลดการสร้างขยะ หรือใช้วัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการเรื่องการใช้น้ำ�

ในปี 2559 ทุกโรงแรมได้มีการตั้งเป้าลดการใช้น�้ำ 15 % จากปี 2558 ค่าเฉลี่ยที่ได้คือ
460 ลิตร ต่อแขกที่เข้าพัก โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทุกแห่งมีการน�ำวัสดุธรรมชาติ เช่นใบตอง ใบไม้ตา่ ง ๆ
มาใช้ประดับ ตกแต่งขนมหรืออาหาร เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยาก
โดยโรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ทภูเก็ต มีการประดิษฐ์หลอดที่ท�ำมาจากตะไคร้ในสวน
เพื่อลดการใช้พลาสติก จากนั้นยังสามารถน�ำหลอดตะไคร้ที่ใช้แล้วมาใช้ในห้องอบซาว
น่าเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมจากสมุนไพรให้กับลูกค้า

มีการติดหัวเติมอากาศที่หัวก๊อกน�้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น�้ำ ซึ่งสามารถประหยัดน�้ำได้
ประมาณ 6-13 ลิตร ต่อหนึ่งนาที
ติดตั้งมิเตอร์น�้ำในบริเวณที่มีการใช้น�้ำเป็นปริมาณมาก เช่นสระว่ายน�้ำ ครัว ห้องซักผ้า
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน�้ำ ซึ่งที่เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ มีการ
ตรวจสอบ มิเตอร์น�้ำทุกชั่วโมง
หลายโรงแรมมีการน�ำน�้ำเสียที่บ�ำบัดแล้ว มาใช้รดน�้ำต้นไม้ ซึ่งแต่ละโรงแรมสามารถ
ประหยัดน�้ำได้มากกว่าปีละล้านบาท เช่น เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่
ซึ่งมีสวนขนาดใหญ่และพรรณไม้หลากหลายที่ต้องการการรดน�้ำในปริมาณมาก
ทุกโรงแรมร่วมรณรงค์ให้ลูกค้าลดการซักผ้าเช็ดตัว และใช้ผ้าปูที่นอนซ�้ำ โดยจัดท�ำ
โครงการ “Going Greener Card”ทั้งนี้ทางโรงแรมสามารถลดการใช้น�้ำ, ไฟ และน�้ำยา
ในการซักผ้าได้มากถึง 30%
ในปี 2559 เราได้มีการรณรงค์ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใน
โครงการ “My Green Day” ส�ำหรับรีสอร์ทระดับสี่ดาว หากลูกค้ามีการเข้าพักมากกว่า
สองคืนขึ้นไป และลูกค้าเลือกที่จะไม่ท�ำความสะอาดห้องเลยทั้งวัน จะได้รับคูปอง
เครื่องดื่มเป็นของสมนาคุณพิเศษที่เข้าร่วมโปรแกรมรักษาสิ่งแวดล้อมกับทางโรงแรม
ซึ่งโดยเฉลี่ยลูกค้า 15% ต่อวันเข้าร่วมโครงการนี้ ทั้งนี้โรงแรมสามารถลดปริมาณการ
ใช้น�้ำ และยังรวมไปถึงสามารถบริหารจัดการขยะ การใช้ไฟฟ้า การใช้น�้ำยาเคมีจากการ
ท�ำความสะอาดห้องได้อีกด้วย

SAVE
WATER

THE WORLD
IS IN YOUR HANDS

Dear Centara Guest,
Here at Centara Hotels & Resorts, we take our environmental and sustainability responsibility seriously
and in response to the current drought situation in Thailand, we invite you to help us in our efforts to
conserve water during this time.
Please participate in some of our simple water saving activities:
• Sing one less song in the shower to reduce shower time.
• Please shut off the water when it is not needed. For example,
while brushing your teeth or shaving.
• Opt for a shower instead of a bath.
• Join our Green Programme – opt in to not change your towels and linens.
We thank you for your understanding and participation while we help conserve water during
the drought that Thailand is facing.
For more water saving tips, please visit www.centarahotelsresorts.com
Best regards,
Management Team
Centara Hotels & Resorts

ทุกโรงแรมจัดให้มีถุงผ้า(shopping bag/beach bag) รวมไปถึงถุงซักรีดของทุกรีสอร์ท
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นถุงผ้าที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก หลาย
โรงแรมเริ่มเปลี่ยนมาใช้ไฟฉายที่สามารถชาร์ทได้ เพื่อลดปริมาณถ่านไฟฉายที่เป็นขยะ
อันตราย
มีการจัดท�ำโครงการพิเศษในจ�ำหน่ายน�้ำดื่มจากขวดที่ผลิตจากน�้ำตาลข้าวโพดหรือที่
เรียกว่าไบโอพาสติก ซึง่ สามารถย่อยสลายได้จากการฝังกลบ โดยรายได้สว่ นหนึง่ จากการ
จ�ำหน่ายน�ำไปสมทบทุนให้มูลนิธิเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาอาหารเหลือทิ้งเป็นเรื่องที่สังคมก�ำลังให้ความส�ำคัญ เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีช
รีสอร์ท พัทยา ได้จัดท�ำป้ายขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกันลดปริมาณอาหารเหลือ
ทิ้ง โดยเชิญชวนให้ตักอาหารแต่พอดีรับประทาน เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ารับรู้ถึงความส�ำคัญ
อาหาร และช่วยลดปริมาณขยะอาหารอีกด้วย
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน มีโครงการน�ำน�้ำมันที่ใช้แล้ว ส่งไปที่มูลนิธิ
ชัยพัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการท�ำน�้ำมันไบโอดีเซล
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน และเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
น�ำขยะอินทรียท์ ไี่ ด้จากกระบวนการผลิตอาหาร และให้บริการลูกค้ามาท�ำนำ�้ หมักชีวภาพ
เพื่อใช้เป็นสารล้างท�ำความสะอาดท่อและห้องน�้ำในโรงแรม และหากมีจ�ำนวนเหลือมาก
พอยังสามารถน�ำไปบริจาคให้วัดและชุมชนใกล้เคียงได้อีก
ขวดน�้ำดื่มที่มีไว้บริการให้ลูกค้าภายในห้องพัก จะใช้เป็นขวดแก้วและน�ำส่งขวดเปล่า
คืนให้บริษัท เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในแต่ละวัน
นอกจากนี้แล้วทุกโรงแรมยังมีมาตรการในการก�ำจัดขยะตามกฎข้อบังคับ กล่าวคือ
จะต้องทิ้งขยะในแหล่งที่มีการจัดเก็บอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เทศบาลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมช�ำระค่าธรรมเนียมขยะอันตราย อาทิเช่นถ่านไฟฉาย หรือ
หลอดไฟมีการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป และน�ำส่งให้กับหน่วยงานพิเศษในการจัดเก็บ
เพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงแรมในภูเก็ตทั้ง 6 โรงแรม ใช้บริการการจัดเก็บขยะ
ของเทศบาลนครภูเก็ต โดยได้น�ำส่งขยะทั่วไปไปยังโรงจัดการขยะสะพานหินเพื่อน�ำไป
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในชุมชน ถือเป็นการบริหารจัดการขยะอย่างคุ้มค่า ลดการท�ำลาย
สิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์จากขยะให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น
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ในธุรกิจอาหาร ได้เริ่มมีการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 2559 มีโครงการต่างๆ ดังนี้
การดูแลระบบนิเวศวิทยาเพื่อสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม

โรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่ติดชายทะเลจะมีกิจกรรมการดูแลท�ำความสะอาดหน้าหาด
หรือพื้นที่ในเขตสาธารณะหรือพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้กิจกรรม Centara Care เป็นประจ�ำ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้กับพนักงานและลูกค้าในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม
มีการท�ำโครงการปลูกพืชผักสวนครัวภายในบริเวณของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อน�ำมาใช้
ในกิจกรรมของโรงแรม อาทิ พืชสมุนไพรต่างๆ เช่นข่า ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ โดยน�ำมา
เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับการสอนท�ำอาหารไทย รวมทัง้ น�ำมาท�ำเครือ่ งดืม่ สมุนไพรเพือ่ ใช้ตอ้ นรับ
ลูกค้า หากกรณีทสี่ ถานทีข่ องโรงแรมเอือ้ อ�ำนวยและมีพนื้ ทีว่ า่ งจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบ
โรงแรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย
การปลูกป่าโกงกางประจ�ำปีในหลายพื้นที่ที่ใกล้กับโรงแรมและรีสอร์ท เป็นอีกกิจกรรม
เพื่อช่วยฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ของสัตว์น�้ำและสัตว์บกนานาชนิด ซึ่งได้ท�ำอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำในโรงแรมและรีสอร์ทที่มีพื้นที่ใกล้ชายทะเล ในปี 2559 เซ็นทาราวิลลา
ภูเก็ต ปลูกป่าโกงกาง ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต
พร้อมกับเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต ร่วมกันปลูกป่าที่ป่าชายเลนหมู่บ้านเกาะเคี่ยม ชุมชน
บางพัฒน์ จังหวัดพังงา และอีกหลายโรงแรมได้ร่วมกันปลูกปะการัง เพื่อช่วยฟื้นฟู
แนวปะการังชายฝั่งและเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น�้ำ เช่น เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์

จัดท�ำโครงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบหลอด LED โดยด�ำเนินการติดตั้งหลอด LED ที่ส�ำนักงานส่วนกลางและในสาขาต่างๆ ของแต่ละแบรนด์
ดังนั้น ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งหมด 9,196,124 บาท/ปีใช้เงินลงทุนทั้งหมดเป็นเงิน 8,819,240 บาท/ปี
โครงการติดตัง
้ สวิซต์ไฟแบบกระตุก ด�ำเนินติดตัง้ สวิตซ์ไฟฟ้าแบบกระตุก ทีส่ �ำนักงานส่วนกลาง อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ชนั้ 6 ,8 และทีอ่ าคารจอดรถชัน้ 9,10,11
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ประมาณ 26,282.04 บาท/ปี เงินลงทุนสวิตซ์กระตุกจ�ำนวน 362 ตัว รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ทั้งหมด รวมเป็นเงิน 35,000 บาท
โครงการปิดฝาเตาทอดไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีการทอดวัตถุดิบของแบรนด์ต่าง ๆ ผลการประหยัดพลังงานของโครงการปิดฝาเตาทอดไฟฟ้า
ในช่วงที่ไม่มีการทอดวัตถุดิบ ของแบรนด์ต่าง ๆ
1. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ Katsuyaประมาณ 32,015 บาท/ปี
2. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ Yoshinoyaประมาณ 49,949 บาท/ปี
3. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ Mister Donut ประมาณ 562,991 บาท/ปี
4. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ KFC ประมาณ 3,000,000 บาท/ปี

สรุปผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวมทุกแบรนด์ ประมาณ 3,644,955 บาท/ปี

นอกจากนี้โรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุยได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอ
การไหลของน้้า ลดการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บตะกอน เพิ่มความชุ่มชื้น
ให้ผืนป่าเพื่อระบบนิเวศน์ดีขึ้น ลดปัญหาน้้าป่าไหลหลาก น้้าท่วม และแก้ปัญหาน้้าแล้ง
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รายงานประจำ�ปี 2559

รายงาน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน ได้แก่นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ซึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะ
บุณย์ กับนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี พ.ศ. 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 8 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ทุ ก ครั้ ง ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี
ผูบ้ ริหาร ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและผูท้ �ำบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วม
ประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลและ
เสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ ผลการประชุมได้สรุป
เสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งมีสาระสรุป
ได้ดังนี้

1. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
และงบการเงินประจ�ำปี 2559 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
ผูบ้ ริหารผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการ
เงิน โดยได้พิจารณาความถูกต้องของรายงานทางการ
เงิน การเปิดเผยข้อมูล ประมาณการที่ส�ำคัญและรายการ
ปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงิน ก่อนน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี
เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยหนึ่ง
ครัง้ เพือ่ สอบถามถึงความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบ และประเด็นทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย
ว่ากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทได้กระท�ำความผิด
ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินประจ�ำ
ปี 2559 ได้แสดงไว้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ทันเวลา และสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ทุกประการ

2. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ผู ้ ต รวจสอบภายใน
ร่ ว มสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
ทุกไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายในและข้ อ สั ง เกตของผู ้ ส อบบั ญ ชี ถ้ า มี
คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้เสนอแนะให้ฝา่ ยจัดการสัง่ ให้
ปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี ซึ่งครอบคลุมการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และจุ ด ควบคุ ม ที่ ส�ำคั ญ
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

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ร่ ว มกั บ ฝ่ า ย
กฎหมายและส�ำนักงานเลขานุการบริษทั แล้ว เห็นว่าบริษทั
ได้มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการ
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันทุกไตรมาส
เห็นว่าบริษัทได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและค่าบริการกับ
บริษัทหรือบุคคลซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันด้วย
ราคาที่ คิ ด กั บ บุ ค คลภายนอกทั่ ว ไปไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ
5. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2560 โดยให้ส�ำนักงานสอบบัญชีชั้นน�ำของไทย
เสนอเงื่อนไขการให้บริการเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและ
บริษัทในเครือ โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบ

บัญชี มาตรฐานการตรวจสอบที่ดี บุคลากรที่เพียงพอ
และ พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง
• นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก เลขทะเบียน 4795
• นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียน 8420
• นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ เลขทะเบียน 3757
• นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล เลขทะเบียน 5752
คนใดคนหนึง่ จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2560 โดยมีค่าสอบ
บัญชีจ�ำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึง่ แสนบาทถ้วน)
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบด้วยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบ
กิจกรรมที่ส�ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
กับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติ
ที่ดีแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามกฎหมาย
และแผนงานเยี่ยงมืออาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็น
ผูท้ ไี่ ด้การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
และบริษัทได้ถือปฏิบัติและด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

(นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน

จากคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
1. พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น
กรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระประจ�ำปี 2559 โดยบริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อ
บุคคลเป็นกรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม
2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใด
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจ�ำปี 2559 กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ทุกท่านตามที่เสนอ

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนโดยมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้
สรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี 2559 ส�ำหรับ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ โดยได้มีการพิจารณาความเหมาะสม
ของหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปรียบเทียบ
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เพือ่ ให้มคี วามต่อเนือ่ ง และ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท

5. พิจารณาก�ำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารประจ�ำปี 2559
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
เป้าหมายและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตัวเอง
6. พิจารณาทบทวนหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นว่ากฎบัตรฉบับปัจจุบัน
ยังคงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์และ
แนวปฏิบัติของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเป็น
อิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนได้รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

รายงานทางการเงิน

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ทั้ง 4 ด้าน คือ
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบ
และการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย (Compliance Risk)
โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

4. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการ
ด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท

(ดร. ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์)
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(Key Risk Indicators) รวมถึงแผนจัดการความเสี่ยง
ตลอดจนการทบทวนผลกระทบความอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้บริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด
(มหาชน) ให้ ค วามส�ำคั ญ เป็ น อย่ า งสู ง กั บ การบริ ห าร
ความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยคณะผู้บริหารให้สามารถบ่งชี้และจัดการความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการก�ำกับดูแล
การก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรในภาพรวม
โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการก�ำกั บ
ดูแลระดับองค์กรให้ความสนับสนุนและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจเป็นผู้ด�ำเนินการและ
น�ำนโยบายบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยคณะผู้บริหาร
ระดั บ สู ง จะมี ก ารประชุ ม ประเมิ น ความเสี่ ย งร่ ว มกั น
อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ตามแนวทาง
และพั น ธกิ จ ของบริ ษั ท และมั่ น ใจว่ า การก�ำหนด
กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทมีความสอดคล้อง
กับความเสี่ยงต่างๆที่บริษัทสามารถยอมรับได้ ได้แก่
เรื่องความพร้อมทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้มีการก�ำหนด
แผนงานการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง รวมไปถึงการลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ
โดยบริษัทมีมาตรการในการควบคุมแลการพัฒนา
โครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงการศึกษาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการในการประกอบธุรกิจก่อน
ตัดสินใจลงทุน
1.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
บริษัทมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานใน
แต่ละขั้นตอน ครอบคลุมทุกกระบวนการและทุก
ระดับ ว่าด้วย 1) การลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการที่จ�ำเป็นทาง
ธุรกิจ 2) การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและ
การสร้างความผูกพันกับองค์กรเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 3) ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยจากเหตุต่างๆรวมถึงภัยธรรมชาติที่

อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรได้
โดยบริษทั ได้มกี ารบริหารจัดการเพือ่ ป้องกันและกอบ
กูส้ ถานการณ์ในเชิงรุก 4) การบริหารสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนทางการเมืองโดยป้องกันเพื่อไม่ให้ธุรกิจ
หยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ให้น้อย
ที่สุด
1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
บริษัทมุ่งเน้นนโยบายทางการเงินภายในงบประมาณ
ที่ ไ ด้ ก�ำหนดไว้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ว่ า การ
บริ ห ารความเสี่ ย งตลอดจนการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมที่สุด
1.4 ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Compliance Risk)
บริ ษั ท มุ ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับต่างๆทั้งระดับภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ความ
เสีย่ งจากข้อจ�ำกัดทางกฏหมายทัง้ ในและต่างประเทศ
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทได้ตระหนักถึง จึงได้มีการ
เตรียมความพร้อมโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
เพื่อท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการเติบโตของธุรกิจ
และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารความ
เสี่ยงของทุกส่วนงาน จึงจัดให้มีการอบรมทบทวน
ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับและสร้าง
วัฒนธรรมและความตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญของการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)

รักษาการประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

รายงาน

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
สม�่ำเสมอ และได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มี
ความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึง่ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จ�ำกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานทางการเงิน

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงแรมเซ็น
ทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ ถื อหุ ้ นเฉพาะกิจ การ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่ บริษทั และบริษทั ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทและบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ก) 2) ซึ่งได้อธิบายถึงความ
ไม่แน่นอนของอัตราค่าเช่าจากการต่อสัญญาเช่าช่วงระหว่างบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ กับบริษทั
ร่วมแห่งหนึ่ง ซึ่งได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2557 โดยบริษัทย่อยยังคงครอบครองและ
ประกอบกิจการโรงแรมตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่า ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่าง
มีเงื่อนไขในเรื่องนี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับ
งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและค่าความนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10, 11, 15 และนโยบายการบัญชีข้อ 4 (ช) (ญ) (ฐ)
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ไม่สามารถท�ำก�ำไรให้เป็นไปตามคาดการณ์ของโรงแรมบางแห่ง ซึง่ อาจ
ส่งผลต่อมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืนของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและบริษทั ย่อย
รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยและการประเมินรายงานการประเมินมูลค่า
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ
การประเมินประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตส�ำหรับเงินลงทุน
และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ค่าความนิยม และการตรวจสอบใน
เรื่องดังต่อไปนี้

นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั มีคา่ ความนิยมจ�ำนวน 199 ล้านบาท เกิดจากการ
ลงทุ น ทางอ้ อ มในบริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งของ
การด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม เนื่ อ งจากกระแสเงิ น สดในอนาคต
จากธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามการคาดการณ์
ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รั บ คื น นั้ น ประมาณจากมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ โดยมู ล ค่ า ของ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนประกอบหลักของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของบริษัทร่วม มูลค่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทร่วม โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต
ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินให้กู้ยืม
แก่บริษัทย่อย และค่าความนิยม การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รั บ คื น ใช้ วิ ธี ก ารประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตซึ่ ง อนุ มั ติ
โดยผู้บริหาร และข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการ
เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน เงินให้
กู ้ ยื ม และค่ า ความนิ ย มต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ข ้ า พเจ้ า ให้
ความส�ำคัญในการตรวจสอบ
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• ประเมินคุณสมบัติ ความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ
• ประเมิ น กระบวนการในการระบุ ข ้ อ บ่ ง ชี้ ข องการด้ อ ยค่ า และ
ท�ำความเข้าใจกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหาร
• พิ จ ารณาวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า และทดสอบความ
เหมาะสมของข้อมูลทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
รวมถึ ง เปรี ย บเที ย บข้ อ สมมติส�ำคัญที่ใช้ในการประเมิน มูลค่า
กับข้อมูลในอดีต และข้อมูลที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบได้
รวมถึงปัจจัยอื่นในตลาด
• ประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้โดยเปรียบเทียบกับ
อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุนของกลุ่มบริษัทและค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทด�ำเนินการอยู่ และ
• พิ จ ารณาความเพี ย งพอของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงาน
ประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบ
บัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล
อื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอืน่ ตามทีร่ ะบุขา้ งต้นเมือ่ จัดท�ำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ บริษทั และบริษทั
หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้ อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บั ติ ง านตามวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความ
เห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งาน
ต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิ น การน�ำเสนอโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ �ำให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับ
ดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัย
ส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบัน
และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

(วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4795

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2559

6
7
5
8
9

10
11
5
13
14
15
16
17
18
19

รวมสินทรัพย์

1,089,295,408
53,746,050
937,882,984
12,464,439
780,760,220
168,586,160
3,042,735,261

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

448,313,671
923,111,781
109,685,557
675,074,370
179,218,089
2,335,403,468

1 มกราคม
31 ธันวาคม
2558
2559
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
645,650,173
870,849,255
24,464,440
634,966,623
136,810,475
2,312,740,966

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2558
2558
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)

32,932,202
236,831,894
813,800,000
27,274,561
18,093,083
1,128,931,740

39,945,571
310,245,638
597,200,000
25,421,245
44,404,431
1,017,216,885

27,866,505
305,226,414
321,500,000
24,409,942
41,239,538
720,242,399

594,316,525
996,083
424,930,451
18,288,243,456
314,602,238
704,629,299
372,018,684
115,003,930
539,332,351
21,354,073,017

626,108,585
724,811,852
594,316,525
5,602,582,405
1,030,511
843,663
2,747,750,000
441,014,088
457,678,588
263,903,264
18,915,480,683 19,010,338,798 4,175,620,640
314,602,238
314,602,238
730,137,799
752,255,579
107,115,869
384,909,119
419,813,463
17,445,358
166,568,661
245,786,685
47,516,982
528,243,611
530,994,634
5,190,923
22,108,095,295 22,457,125,500 13,561,441,966

626,108,585
5,132,582,405
2,820,690,000
276,823,081
4,275,989,584
101,091,647
22,974,600
74,256,741
12,739,583
13,343,256,226

787,412,874
4,907,582,405
3,192,200,000
289,742,897
4,357,750,155
95,410,682
25,602,190
95,535,241
21,146,991
13,772,383,435

24,396,808,278

24,443,498,763 24,769,866,466 14,690,373,706

14,360,473,111

14,492,625,834

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2559

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
20
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
21
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
20
หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
20
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการอื่น
20
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
5, 20
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
20
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
ที่ถึงกาหนดภายในหนึ่ งปี
5
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
22
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินสาหรับค่ารื้ อถอน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

20
20
20
5
18
23
24

รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

74

รายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

1 มกราคม
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

719,988,320
2,232,781,678

465,543,320
2,502,540,150

1,312,784,323
2,506,751,136

6,342,705
337,917,223

257,479,242
356,333,580

1,302,831,309
292,394,023

127,198,985
1,000,000,000
-

756,786,060
3,300,000,000
1,804,430

935,518,700
32,963,000

1,000,000,000
-

288,000,000
3,300,000,000
-

288,000,000
-

66,381,746

66,859,545

61,068,902

424,300,000

661,900,000

716,300,000

5,860,528

20,165,339

4,973,847

13,160,218

168,447,991
154,228,281
236,625,446
4,705,652,447

177,182,938
159,103,345
207,973,226
7,643,653,542

183,492,768
77,377,106
235,845,859
5,365,967,133

87,970,002
39,655,825
1,896,185,755

91,836,360
13,571,808
51,642,676
5,025,737,513

95,806,535
61,606,885
2,770,098,970

874,269,080
4,979,716,195
2,221,647,061
161,940,695
218,556,765
97,470,532
20,275,472
8,573,875,800

2,402,706,610 3,588,612,850
1,698,670,388 4,297,317,315
317,507
7,761,904
2,328,175,980 2,444,863,041
131,742,474
112,741,570
199,539,149
136,790,634
91,353,596
87,289,720
26,586,981
18,508,682
6,879,092,685 10,693,885,716

4,979,716,195
1,043,623,745
67,079,479
16,145,394
6,106,564,813

66,000,000
1,698,670,388
1,093,957,078
63,895,561
12,641,820
2,935,164,847

354,000,000
4,297,317,315
4,973,847
1,144,290,411
49,238,797
11,003,598
5,860,823,968

13,279,528,247

14,522,746,227 16,059,852,849

8,002,750,568

7,960,902,360

8,630,922,938

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

1 มกราคม
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ

25

25

26
26
12

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,350,000,000
1,350,000,000
970,000,000

1,350,000,000
1,350,000,000
970,000,000

1,350,000,000
1,350,000,000
970,000,000

1,350,000,000
1,350,000,000
970,000,000

1,350,000,000
1,350,000,000
970,000,000

1,350,000,000
1,350,000,000
970,000,000

158,080,000
7,694,201,118
231,963,322
10,404,244,440
713,035,591
11,117,280,031

158,080,000
6,519,520,253
226,741,066
9,224,341,319
696,411,217
9,920,752,536

158,080,000
5,446,519,348
147,638,236
8,072,237,584
637,776,033
8,710,013,617

158,080,000
4,209,543,138
6,687,623,138
6,687,623,138

158,080,000
3,921,490,751
6,399,570,751
6,399,570,751

158,080,000
3,383,622,896
5,861,702,896
5,861,702,896

24,443,498,763 24,769,866,466 14,690,373,706

14,360,473,111

14,492,625,834

24,396,808,278

รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
รายได้คา่ เช่า
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่ องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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10, 11
28

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

8,919,075,561
10,529,092,248
114,612,529
343,448,370
19,906,228,708

8,728,225,731
10,094,516,794
114,612,529
354,023,579
19,291,378,633

2,157,858,774
50,333,333
743,470,996
486,661,859
3,438,324,962

2,203,324,815
50,333,333
652,821,820
707,685,288
3,614,165,256

5,744,233,738
5,711,243,164
822,835,895
4,992,778,200
298,537,239
17,569,628,236

5,607,416,619
5,459,095,556
840,705,167
4,748,346,901
379,549,371
17,035,113,614

1,424,384,478
242,924,352
563,361,228
189,215,717
2,419,885,775

1,428,974,793
260,468,646
508,152,754
234,216,627
2,431,812,820

34,031,534
2,370,632,006
(414,510,472)

(73,645,376)
2,182,619,643
(430,959,218)

1,018,439,187
(55,513,150)

1,182,352,436
(86,599,111)

1,956,121,534

1,751,660,425

962,926,037

1,095,753,325

30

31

10
32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

77

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้ า
ไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ า
ไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
7,011,593
105,876,354
-

(27,542)
6,984,051
6,984,051
1,963,105,585
149,479
106,025,833
53,114,174
1,804,774,599
962,926,037
(17,885,470)
1,077,867,855

การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
1,849,554,515
106,567,019
1,956,121,534
1,663,614,083
88,046,342
1,751,660,425
962,926,037
962,926,037
1,095,753,325
1,095,753,325

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
1,854,776,771
108,328,814
1,963,105,585
1,692,103,735
112,670,864
1,804,774,599
962,926,037
962,926,037
1,077,867,855
1,077,867,855

1.37
1.23
0.71
0.81
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33
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

1,350,000,000

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

กาไรหรื อขาดทุน

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

970,000,000

-

-

-

-

-

รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

-

970,000,000

-

970,000,000

-

-

1,350,000,000

-

1,350,000,000

-

34

3

เงินปันผลจ่ายจากบริ ษทั ย่อย

เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามทีร่ ายงานในปี ก่ อน

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าหุ ้น

158,080,000

-

-

-

-

-

-

-

158,080,000

-

158,080,000

ตามกฎหมาย

6,519,520,253

1,613,000,905

(50,613,178)

1,663,614,083

(540,000,000)

(540,000,000)

-

(540,000,000)

5,446,519,348

(21,401,819)

5,467,921,167

จัดสรร

ยังไม่ได้

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ

12

82,565,951

78,953,351

78,953,351

-

-

-

-

-

3,612,600

-

3,612,600

753,115

149,479

149,479

-

-

-

-

-

603,636

-

603,636

(บาท)

จากการแปลงค่า ของเงินลงทุนเผื่อขาย

อัตราแลกเปลี่ยน
ชาระแล้ว

ที่ออกและ

การเปลี่ยนแปลงใน

143,422,000

-

-

-

-

-

-

-

143,422,000

-

143,422,000

ในบริ ษทั ย่อย

สัดส่ วนการถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลง

226,741,066

79,102,830

79,102,830

-

-

-

-

-

147,638,236

-

147,638,236

ผูถ้ ือหุ ้น

ของส่วนของ

องค์ประกอบอื่น

รวม

9,224,341,319

1,692,103,735

28,489,652

1,663,614,083

(540,000,000)

(540,000,000)

-

(540,000,000)

8,072,237,584

(21,401,819)

8,093,639,403

ของบริ ษทั

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่ วนของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

ผลต่างจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

696,411,217

112,670,864

24,624,522

88,046,342

(54,035,680)

(54,035,680)

(54,035,680)

-

637,776,033

(67,226)

637,843,259

ควบคุม

ที่ไม่มีอานาจ

ส่วนได้เสี ย

ส่วนของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ทุนเรื อนหุ ้น

32
ทุนสารอง

(17,885,470)
(17,885,470)

ส่ วนเกิน

-

หมายเหตุ

(52,911,659)
(52,911,659)
งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่ )

-

กาไรสะสม

หมายเหตุ
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่ วน

9,920,752,536

1,804,774,599

53,114,174

1,751,660,425

(594,035,680)

(594,035,680)

(54,035,680)

(540,000,000)

8,710,013,617

(21,469,045)

8,731,482,662

ของผูถ้ ือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนเกิน

1,350,000,000

-

ทุนสารอง

7,694,201,118

1,849,554,515

-

1,849,554,515

(674,873,650)

13

87,815,749

5,249,798

5,249,798

-

-

-

-

-

82,565,951

-

82,565,951

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

14

1,350,000,000

-

-

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

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

34

3

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงใน

143,422,000

-

-

-

-

-

-

-

143,422,000

-

143,422,000

รวม

231,963,322

5,222,256

5,222,256

-

-

-

-

-

226,741,066

-

226,741,066

ผูถ้ ือหุ ้น

ของส่วนของ

องค์ประกอบอื่น

10,404,244,440

1,854,776,771

5,222,256

1,849,554,515

(674,873,650)

(674,873,650)

-

(674,873,650)

9,224,341,319

(33,463,736)

9,257,805,055

ของบริ ษทั

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่วนของ

ส่วนของ

713,035,591

108,328,814

1,761,795

106,567,019

(91,704,440)

(91,704,440)

(91,704,440)

-

696,411,217

(46,483)

696,457,700

ควบคุม

ที่ไม่มีอานาจ

ส่วนได้เสี ย

970,000,000

-

-

-

970,000,000
970,000,000

158,080,000

-

-

-

158,080,000
158,080,000

3,921,490,751

1,095,753,325
(17,885,470)
1,077,867,855

(540,000,000)

(540,000,000)
(540,000,000)

3,382,021,093
1,601,803
3,383,622,896

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่ )
กาไรสะสม
ส่ วนเกิน
ทุนสารอง
ยังไม่ได้
มูลค่าหุน้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
(บาท)

725,573

(27,542)

(27,542)

-

-

-

-

-

753,115

-

753,115

(บาท)

ในบริ ษทั ย่อย

สัดส่ วนการถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่ )

จากการแปลงค่า ของเงินลงทุนเผื่อขาย

ทุนเรื อนหุน้ ที่
หมายเหตุ ออกและชาระแล้ว

158,080,000

-

-

-

-

(674,873,650)

-

(674,873,650)

6,519,520,253

(33,463,736)

6,552,983,989

จัดสรร

ยังไม่ได้

-

970,000,000

-

-

-

-

-

-

-

158,080,000

-

158,080,000

ตามกฎหมาย

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามที่รายงานในปี ก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

กาไรหรื อขาดทุน

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

-

970,000,000

-

970,000,000

-

-

1,350,000,000

-

1,350,000,000

มูลค่าหุ ้น

อัตราแลกเปลี่ยน

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

-
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3

หมายเหตุ

ผลต่างจาก

กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้น

เงินปันผลจ่ายจากบริ ษทั ย่อย

เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ปรับปรุงใหม่

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามทีร่ ายงานในปี ก่ อน

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่ วน

6,399,570,751

1,095,753,325
(17,885,470)
1,077,867,855

(540,000,000)

(540,000,000)
(540,000,000)

5,860,101,093
1,601,803
5,861,702,896

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

11,117,280,031

1,963,105,585

6,984,051

1,956,121,534

(766,578,090)

(766,578,090)

(91,704,440)

(674,873,650)

9,920,752,536

(33,510,219)

9,954,262,755

ของผูถ้ ือหุ ้น

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

81

(674,873,650)

962,926,037
962,926,037

(674,873,650)

962,926,037
962,926,037

6,687,623,138

(674,873,650)
(674,873,650)
(674,873,650)
(674,873,650)

4,209,543,138

6,407,865,181
(8,294,430)
6,399,570,751
3,929,785,181
(8,294,430)
3,921,490,751

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด

158,080,000
970,000,000

15

1,350,000,000

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

34
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น

3

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

970,000,000
970,000,000

158,080,000
158,080,000

หมายเหตุ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่รายงานในปี ก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ปรับปรุงใหม่

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรื อนหุน้ ที่
หมายเหตุ ออกและชาระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่ )
กาไรสะสม
ส่ วนเกิน
ทุนสารอง
ยังไม่ได้
มูลค่าหุน้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
(บาท)

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

รายงานประจำ�ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง (กลับรายการ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจาหน่ ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
ส่ วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่ารื้ อถอน
ต้นทุนทางการเงิน
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็ นรายได้
กลับรายการขาดทุนจากการปิ ดสาขา
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายค่ารื้ อถอน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

7
8

11
10

10

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

1,956,121,534

1,751,660,425

962,926,037

1,095,753,325

692,982
562,946
2,081,571,594
132,003,986
2,011,048
(34,031,534)
25,748,925
10,801,122
298,537,239
(222,654,092)
(20,243,297)
414,510,472
4,645,632,925

(1,316,735)
(210,583)
2,092,876,756
443,473
94,394,083
1,440,694
73,645,376
15,244,052
8,886,555
379,549,371
(235,594,715)
(1,170,774)
430,959,218
4,610,807,196

(52,872)
346,831,712
25,450,548
13,383,396
7,571,797
189,215,717
(135,928,960)
(743,470,996)
55,513,150
721,439,529

(479,175)
318,175,883
(210,000,000)
161,304,289
54,805
5,148,637
234,216,627
(58,273,683)
(652,821,820)
86,599,111
979,677,999

(15,464,185)
(106,248,795)
41,611,077
(16,496,870)
(126,945,627)
28,652,220
107,390,226
(6,731,309)
(4,684,186)
(6,385,184)
4,540,330,292
(364,702,913)
4,175,627,379

(44,921,691)
(36,990,620)
(65,368,537)
10,384,264
(51,188,393)
(27,872,633)
112,597,824
(18,635,111)
(4,822,679)
(111,708,311)
4,372,281,309
(226,636,263)
4,145,645,046

73,466,616
(1,853,316)
26,311,348
3,313,661
(14,988,596)
(11,986,851)
81,729,269
(4,387,879)
3,503,574
876,547,355
(42,345,200)
834,202,155

(4,540,049)
(1,011,303)
(21,932,829)
726,875
57,836,746
(9,964,209)
3,970,175
(12,848,710)
2,991,295
994,905,990
(28,509,499)
966,396,491

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

82

รายงานทางการเงิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

83

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับชาระเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะสั้นเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ซื้อสิ ทธิการเช่า
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รับคืนมูลค่าหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

(53,746,050)
97,221,118
(1,455,240,827)
(66,223,509)
(167,289,024)
6,341,512
5,408,130
59,482,082
8,607,422
(1,565,439,146)

(85,221,117)
(1,553,312,864)
(192,649,515)
(11,864,104)
25,057,892
17,192,408
(1,800,797,300)

8,994,270,000
(9,137,930,000)
(137,236,689)
(1,121,298)
(110,730,000)
(50,000,000)
6,341,512
4,234,999
683,988,914
59,482,082
164,534
311,464,054

2,650,085,215
(2,554,275,215)
(134,922,013)
(104,640,000)
7,680,533
627,763,929
25,057,892
19,085,335
535,835,676

313,173,230
(298,589,081)
(674,873,650)
(91,704,440)
(1,804,430)
4,280,000,000
(3,300,000,000)
(6,178,035)
74,122,440
(2,205,169,000)
(1,911,022,966)

(942,858,527)
(345,362,010)
(540,000,000)
(54,035,680)
(31,158,570)
700,000,000
(22,535,178)
385,262,890
(1,749,901,770)
(2,600,588,845)

(250,000,000)
(190,095,544)
(674,873,650)
811,250,000
(1,048,850,000)
4,280,000,000
(3,300,000,000)
(4,973,847)
(354,000,000)
(420,000,000)
(1,151,543,041)

(1,050,000,000)
(235,012,758)
(540,000,000)
2,619,000,000
(2,673,400,000)
700,000,000
(12,388,276)
(288,000,000)
(15,000,000)
(1,494,801,034)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

699,165,267
377,124,751
1,076,290,018

(255,741,099)
632,865,850
377,124,751

(5,876,832)
32,466,329
26,589,497

7,431,133
25,035,196
32,466,329

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

1,089,295,408
(13,005,390)
1,076,290,018

448,313,671
(71,188,920)
377,124,751

32,932,202
(6,342,705)
26,589,497

39,945,571
(7,479,242)
32,466,329

46,948,547

189,709,550

6,215,612

8,763,545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุ ทธิ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จ่ายเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
ชาระคืนเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
ชาระคืนหุน้ กู้
ชาระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การซื้อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ยอดหนี้คา้ งชาระจากการซื้ ออาคารและอุปกรณ์

5
5

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

5
5

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

สารบัญ

หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

21

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

22

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

23

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

4

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

24

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับค่ารื้อถอน

5

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

25

ทุนเรือนหุ้น

6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

26

ส�ำรอง

7

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

27

ส่วนงานด�ำเนินงาน

8

สินค้าคงเหลือ

28

รายได้อื่น

9

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

29

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

10

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

30

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

11

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

31

ต้นทุนทางการเงิน

12

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

32

ภาษีเงินได้

13

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

33

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

14

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

34

เงินปันผล

15

ค่าความนิยม

35

เครื่องมือทางการเงิน

16

สิทธิการเช่า

36

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

17

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

37

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

18

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

38

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

19

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

39

การจัดประเภทรายการใหม่

20

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

84
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ)งของงบการเงินนีH

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า

งบการเงินนีHได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื)อวันที) 23 กุมภาพันธ์ 2560
1

งบการเงินนีHจดั ทําขึHนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนีH

ข้ อมูลทัวC ไป

รายการ
เงินลงทุนเผือ) ขาย
หนีHสินผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้

บริ ษ ทั โรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา จํากัด (มหาชน) “บริ ษ ทั ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที) จ ดั ตัHงขึH น ในประเทศไทยและมี ที) อ ยู่
จดทะเบียนตัHงอยูเ่ ลขที) 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที)
กําหนดไว้ ซึ) งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ฒ)

บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื)อวันที) 10 มกราคม 2533
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ กลุ่มจิราธิวฒั น์ (ถือหุน้ ร้อยละ 64.2)

(ค) สกุลเงินที?ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจหลักเกี)ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริ หารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เครื) องดื)ม รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 5 และ 11
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ง)

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงินนีH จดั ทําขึHนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที)ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพ บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพ บัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที)
เกี)ยวข้อง
สภาวิชาชี พ บัญ ชี ได้ออกและปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หลายฉบับ ซึ) งมี ผลบังคับ ใช้ตH งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที)เริ) มในหรื อหลังวันที) 1 มกราคม 2559 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)ออกและ
ปรับปรุ งใหม่นH ัน มี ผลให้เกิ ดการเปลี) ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี ของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื) อง ผลกระทบจากการ
เปลี)ยนแปลงที)เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที) ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ ขา้ งต้น สภาวิชาชี พ บัญ ชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื)น ๆ ซึ) งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที)เริ) มในหรื อหลัง
วันที) 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนีH มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที)ออกและปรับปรุ งใหม่ที)เกี)ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 38

20
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งบการเงินนีHจดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ) งเป็ นสกุลเงินที)ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงิน
ทัHงหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื)อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที)ระบุไว้เป็ นอย่างอื)น
การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ) งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที)เกี)ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนีHสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที)เกิดขึHนจริ งอาจแตกต่างจากที)ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที)ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื)อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี)ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1)

การใช้วจิ ารณญาณ
ข้อมูลเกี)ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชี ซ) ึ งมีผลกระทบที)มีนยั สําคัญที)สุดต่อจํานวน
เงินที)รับรู ้ในงบการเงินซึ) งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนีH
หมายเหตุขอ้ 10

การจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

21
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
(2)

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559
เมื)อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีHสิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที)สามารถสังเกตได้ให้มากที)สุดเท่าที)จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีHถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชัHนของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที)ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนีH
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซืH อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที)มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีH สิน
อย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื)นที)สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สิ นทรัพย์นH นั หรื อหนีHสินนัHนนอกเหนือจากราคาเสนอซืH อขายซึ) งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีH สินที) ไม่ได้มาจากข้อมูลที) สังเกตได้ (ข้อมูลที) ไม่สามารถ
สังเกตได้)

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี)ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที)สาํ คัญซึ) งมีความเสี) ยงอย่างมีนยั สําคัญที)
เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที)รับรู ้ในงบการเงิน ซึ) งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต่อไปนีH
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตที)จะนํา
ขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุขอ้ 10, 11 และ 15 การทดสอบการด้อยค่า เกี)ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที)สาํ คัญในการประมาณ
มูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุขอ้ 23
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้ เกี)ยวกับ
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และ
หมายเหตุขอ้ 24
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนีHสิน เกี)ยวกับข้อสมมติ
สําคัญของความเป็ นไปได้ที)จะสู ญเสี ยทรัพยากรและความน่าจะเป็ นของ
มูลค่าความเสี ยหาย
หมายเหตุขอ้ 4 (ท)

หากข้อมูลที)นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีH สินถูกจัดประเภทลําดับชัHนของมูลค่ายุติธรรมที)
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชัHนของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที)อยูใ่ นระดับตํ)าสุ ดที)มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชัHนของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิH นรอบระยะเวลารายงานที)เกิดการโอนขึHน

การวัดมูลค่ ายุติธรรม

ข้อมูลเพิ)มเติมเกี)ยวกับข้อสมมติฐานที)ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินที)เกี)ยวข้อง

นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทัHงสิ นทรัพย์และ
หนีHสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี)ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีHรวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ) งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที)มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ ามี ก ารทบทวนข้อ มู ล ที) ไ ม่ ส ามารถสั งเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มู ล ค่ าที) มี นัย สําคัญ อย่าง
สมํ)าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที)สามเพื)อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตัHงราคา กลุ่ม
ผูป้ ระเมิ น ได้ป ระเมิ น หลัก ฐานที) ได้ม าจากบุ ค คลที) ส ามที) ส นับ สนุ น ข้อ สรุ ป เกี) ยวกับ การวัด มู ล ค่ ารวมถึ งการจัด
ระดับชัHนของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที)กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

3

การเปลียC นแปลงนโยบายการบัญชี
ตัHงแต่วนั ที) 1 มกราคม 2559 ผลจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที) ออกใหม่ตามที) กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ก) กลุ่มบริ ษทั มีการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที) 21 เรื) อ ง เงิ น ที) น ํา ส่ ง รั ฐ กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ป รั บ งบการเงิ น ย้อ นหลัง สํ า หรั บ การ
เปลี)ยนแปลงดังกล่าว

ประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่าที)มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่องบการเงินปี 2558 สรุ ปได้ดงั นีH
ตามที)เคย
เสนอรายงาน
ไว้แล้ว
(หลังจัดประเภท
รายการใหม่)

งบการเงินรวม
ตามที)เคย
เสนอรายงาน
ไว้แล้ว
(หลังจัดประเภท
รายการใหม่)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันทีC 1 มกราคม 2558
เจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอื)น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

ผลกระทบจากการ
เปลี)ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
(ล้ านบาท)

2,485
5,468

22
(22)

ปรับปรุ งใหม่

2,507
5,446

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2558
เจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอื)น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

2,469
6,553

33
(33)

2,502
6,520

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรสํ าหรับปี

4,736
1,764

12
(12)

4,748
1,752

กําไรต่ อหุ้นขัAนพืนA ฐาน (บาท)

1.24

(0.01)

1.23

24
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันทีC 1 มกราคม 2558
เจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอื)น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

ผลกระทบจากการ
เปลี)ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
(ล้ านบาท)

294
3,382

ปรับปรุ งใหม่

(2)
2

292
3,384

8
(8)

356
3,922

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2558
เจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอื)น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

348
3,930
-

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรสํ าหรับปี

498
1,106

10
(10)

508
1,096

กําไรต่ อหุ้นขัAนพืนA ฐาน (บาท)

0.82

(0.01)

0.81
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
4

นโยบายการบัญชีทสีC ํ าคัญ
นโยบายการบัญ ชี ที)นาํ เสนอดังต่อไปนีH ได้ถือปฏิ บตั ิ โดยสมํ)าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที) รายงาน
ยกเว้นที)ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 เรื) อง การเปลี)ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี สาํ หรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซHื อ เมื)อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที)
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิ ดขึHน เมื)อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี) ยวข้องกับกิ จการนัHนและมี
ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนัHนทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั วันที)
ซืH อกิจการคือวันที)อาํ นาจในการควบคุมนัHนได้ถูกโอนไปยังผูซ้ Hื อ การกําหนดวันที)ซHื อกิจการและการระบุเกี)ยวกับ
การโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ)งไปยังอีกฝ่ ายหนึ)งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี)ยวข้อง
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที)ซHื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ) งตอบแทนที)โอนให้ซ) ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซืH อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที)ระบุได้ที)ได้มาและ
หนีHสินที)รับมาซึ) งวัดมูลค่า ณ วันที)ซHื อ
สิ) งตอบแทนที) โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที)โอนไป หนีH สินที) กลุ่มบริ ษทั ก่อขึHนเพื)อจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที) ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทัHงนีH สิ)งตอบแทนที) โอนให้ยงั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนีHสินที)อาจเกิดขึHน หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิHนสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่ม
บริ ษ ัท และผู ถ้ ู ก ซืH อ ให้ ใ ช้ร าคาที) ต) าํ กว่ า ระหว่ า ง มู ล ค่ า จากการยกเลิ ก สั ญ ญาตามที) ร ะบุ ใ นสั ญ ญา และมู ล ค่ า
องค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ) งตอบแทนที)โอนให้และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื)น
หนีH สินที)อาจเกิ ดขึHนของบริ ษทั ที)ถูกซืH อที)รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนีH สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ) ง
เกิดขึHนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื)อถือ
26
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559
ต้น ทุ น ที) เกี) ยวข้อ งกับ การซืH อ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ที) เกิ ด ขึH น ซึ) งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่าที) ป รึ ก ษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที)ปรึ กษาอื)นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อเกิดขึHน
หากการบัน ทึ ก บัญ ชี เมื) อ เริ) ม แรกสําหรั บ การรวมธุ ร กิ จ ไม่ เสร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ายในวัน สิH น รอบระยะเวลารายงานที)
การรวมธุ รกิจเกิดขึHน กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ) งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื)อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้ สินทรัพย์ หรื อหนีH สินเพิ)มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่า เพื)อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ)มเติมที)ได้รับเกี)ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที)มีอยู่ ณ วันที)ซHื อ ซึ) ง
ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจํานวนต่างๆ ที)เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที)ซHื อ
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที)อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึHนเมื)อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี)ยวข้องกับกิจการนัHนและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนัHนทําให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ที)มีการควบคุมจนถึงวันที)การควบคุมสิH นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที?ไม่ มอี าํ นาจควบคุม
ณ วันที)ซHื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที)ได้มา
จากผูถ้ ูกซืH อ
การเปลี)ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที)ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื)อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนีH สินของบริ ษทั ย่อยนัHนออก
รวมถึ งส่ วนได้เสี ยที) ไม่ มี อาํ นาจควบคุ ม และส่ วนประกอบอื) น ในส่ วนของเจ้าของที) เกี) ยวข้องกับ บริ ษ ทั ย่อยนัHน
กําไรหรื อขาดทุนที)เกิดขึHนจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมที)ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที)สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที?บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที)บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
27
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที)กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี)ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที)จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยนที)ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที)เกิดรายการ

ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกด้วยราคาทุนซึ) งรวมถึงต้นทุน
การทํารายการ ภายหลังการรั บ รู ้ รายการเริ) ม แรก ส่ วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุ น และกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื) น ของ
เงินลงทุนที)บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที)กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
ความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี)ยนที)เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัต ราแลกเปลี) ย นในส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น จนกว่ามี ก ารจําหน่ ายเงิ น ลงทุ น นัHน ออกไป ยกเว้น ผลต่ างจากการ
แปลงค่าที)ถูกปั นส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที)ยงั ไม่เกิดขึHนจริ งซึ) งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที)ยงั ไม่เกิดขึHนจริ งซึ) งเป็ นผลมา
จากรายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที)กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที)ถูกลงทุนนัHน ขาดทุน
ที)ยงั ไม่เกิดขึHนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที)ยงั ไม่เกิดขึHนจริ ง แต่เท่าที)เมื)อไม่มีหลักฐานการด้อยค่า
เกิดขึHน
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที?เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที)เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที)ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยน ณ วันที)เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีH สินที) เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที) รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที) ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยน ณ วันนัHน
สิ นทรัพย์และหนีH สินที) ไม่เป็ นตัวเงินซึ) งเกิ ดจากรายการบัญชี ที)เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ) งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที)ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยน ณ วันที)เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี)ยนที)เกิดขึHนจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนH นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนีHสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยน ณ วันที)รายงาน
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รายงานทางการเงิน

เมื) อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทัHงหมดหรื อเพียงบางส่ วนที) ท าํ ให้สูญ เสี ยการควบคุ ม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญ ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี)ยนที)เกี)ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนัHนต้องถูก
จัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ) งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายส่ วน
ได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที)ไม่มี
อํานาจควบคุม
รายการที)เป็ นตัวเงินที)เป็ นลูกหนีH หรื อเจ้าหนีH กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ) งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนีH หรื อไม่มีความเป็ นไปได้วา่ จะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ) งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี)ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการ
จําหน่ายเงินลงทุนนัHนออกไป
(ค) การป้ องกันความเสีBยง
การป้องกันความเสี? ยงจากอัตราดอกเบียP
ผลต่างที)เกิดจากสัญญาแลกเปลี)ยนอัตราดอกเบีHยรับรู ้และบันทึกโดยปรับปรุ งกับดอกเบีHยจ่ายของหุ ้นกูท้ ี)ได้รับการ
ป้องกันความเสี) ยงนัHน
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื)อ
เรี ยก และเงินลงทุ นระยะสัHนที) มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิ กเกิ นบัญ ชี ธนาคารซึ) งจะต้องชําระคืนเมื) อทวงถามถื อเป็ น
ส่ วนหนึ)งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
(จ) ลูกหนีEการค้ าและลูกหนีEอืBน
ลูกหนีHการค้าและลูกหนีHอื)นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีHหกั ค่าเผือ) หนีHสงสัยจะสู ญ
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ค่าเผื)อหนีH สงสัยจะสู ญ ประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนีH และการคาดการณ์ เกี) ยวกับการชําระหนีH ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนีHจะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื)อทราบว่าเป็ นหนีHสูญ
(ฉ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที)จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ)ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าประเภทอาหารและเครื) องดื)ม สิ นค้าสําเร็ จรู ปและวัตถุดิบจากธุรกิจการผลิต และสิ นค้าประเภทสปา
คํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของสิ นค้าประเภทไอศกรี มคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี)ยเคลื)อนที) ต้นทุน
สิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที)ซHื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อต้นทุนอื)นเพื)อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที)และสภาพปั จจุบนั
ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที)ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าคํานวณโดยการใช้ตน้ ทุนมาตรฐานซึ) ง
ได้รับ การปรั บ ปรุ งให้ใกล้เคี ยงกับ ราคาทุ น ถัวเฉลี) ย รวมการปั น ส่ วนของค่ าโสหุ ้ยการผลิ ต อย่างเหมาะสมโดย
คํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที) จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที) จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที) จ าํ เป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุนอื?น
ตราสารทุนซึ) งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื)อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่า
ในครัHงแรกเงินลงทุนเผื)อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี)ยนแปลงที)ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึก
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนผลขาดทุ นจากการด้อยค่ารั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น เมื) อมี การตัดจําหน่ ายเงิ น
ลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที)เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ) งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื) องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ) ขายจะใช้ราคาเสนอซืH อ ณ วันที)รายงาน
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การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื)อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที)ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที)กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที)ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที)จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที)ยงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ีถวั เฉลี)ยถ่วงนํHาหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที)เหลืออยูท่ H งั หมด
(ซ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือB การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพ ย์ที)ถือครองเพื)อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที)
เพิ)มขึHนหรื อทัHงสองอย่าง ทัHงนีH ไม่ได้มีไว้เพื)อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื)อให้ได้มาซึ) งอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที)กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื)นเพื)อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
ค่าเสื) อมราคาจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ซึ) งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นีH
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์

15 และ 30 ปี
15 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื) อมราคาสําหรับที)ดิน

(ฌ) ทีดB นิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
31
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สิ นทรั พย์ ที?เป็ นกรรมสิ ทธิR ของกิจการและสิ นทรั พย์ ภายใต้ สัญญาเช่ าช่ วงที?ดิน
ที) ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ภายใต้สัญ ญาเช่ าช่ วงที) ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ น ทางตรงที) เกี) ยวข้องกับการได้มาของสิ น ทรั พ ย์ ต้นทุ น ของการก่ อสร้ างสิ นทรัพย์ที)กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื)น ๆ ที) เกี) ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื)อให้สิน ทรั พ ย์นH ัน อยู่ในสภาพที) พ ร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรืH อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานที)ตH งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื) องมือที)ควบคุมโดยลิขสิ ทธิi ซอฟต์แวร์ ซ) ึ งไม่สามารถ
ทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิiซอฟต์แวร์นH นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิiซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ)งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที)มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที)มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที) ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ) งตอบแทนสุ ทธิ ที)ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที?เช่ า
การเช่าซึ) งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี) ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที)เช่านัHนๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ที)ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัHนตํ)าที)ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ)ากว่า หัก
ด้วยค่าเสื) อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที)ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที)เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที) จะหักจากหนีH ตามสัญญา เพื)อทําให้อตั ราดอกเบีH ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที) สําหรับยอดคงเหลือของหนีH สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559
ต้ นทุนที?เกิดขึนP ในภายหลัง
ต้น ทุ น ในการเปลี) ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ วนหนึ) งของมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องรายการที) ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที)กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนัHน
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัHนได้อย่างน่าเชื)อถือ ชิHนส่ วนที)ถูกเปลี)ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที)เกิดขึHนในการซ่อมบํารุ งที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ที)เกิดขึHนเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื)อเกิดขึHน
ค่ าเสื? อมราคา
ค่าเสื) อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื) อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ) งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี)ยนแทนอื)น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื) อ มราคาบัน ทึ ก เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อ ขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้น ตรงตามเกณฑ์อายุการให้ป ระโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นีH
ส่ วนปรับปรุ งที)ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื) องจักรและอุปกรณ์
เครื) องตกแต่ง ติดตัHงและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ส่ วนปรับปรุ งสัญญาเช่า
ยานพาหนะ

10 - 25 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญาเช่า
10 - 50 ปี
5 - 30 ปี
3 - 19 ปี
3 - 20 ปี
5 - 10 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื) อมราคาสําหรับที)ดิน เครื) องใช้ในการดําเนินงานและสิ นทรัพย์ที)อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื) อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที) สุดทุกสิH น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมเกิดจากการซืH อกิจการของบริ ษทั ย่อย การรับรู ้มูลค่าเริ) มแรกของค่าความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุ
ข้อ 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้ เริ) มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม

32
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รายงานทางการเงิน
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
(ฎ) สิทธิการเช่ า

สิ ทธิการเช่า หมายถึง ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที)ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่า สิ ทธิการเช่าแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
(ฏ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอืBน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื)นที)กลุ่มบริ ษทั ซืH อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื)อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพ ย์ที)สามารถระบุได้ที)เกี)ยวข้องนัHน ค่าใช้จ่ายอื)นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื)อเกิดขึHน
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื)นที)ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ าตัด จําหน่ ายรั บ รู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิธี เส้ น ตรงซึ) งโดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อ นรู ป แบบที) ค าดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์นH ันตามระยะเวลาที) คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ) มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื)อสิ นทรัพย์นH นั พร้อมที)จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที)คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปั จจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นีH
ค่าลิขสิ ทธิiซอฟต์แวร์
ค่าสัญญาสิ ทธิ
ค่าสิ ทธิแรกเริ) มรอตัดบัญชี

10 ปี
10 ปี
10 ปี

วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที) คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิH นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559
(ฐ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที)รายงานว่ามีขอ้ บ่งชีHเรื) องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ที)มีขอ้ บ่งชีH จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที)คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที)มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนทุก
ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุ น จากการด้อยค่ารั บ รู ้ เมื) อมู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์สู งกว่ามู ลค่าที) จะได้รับ คื น ขาดทุ น จากการด้อยค่า
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
เมื) อมี การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื)อขาย ซึ) งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมี ความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ) งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที)บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุ น ที) ซHื อกับ มู ล ค่ายุติ ธรรมในปั จจุ บ นั ของสิ น ทรั พ ย์ หัก ขาดทุ น จากการด้อยค่าของสิ น ทรั พ ย์ท าง
การเงินนัHนๆ ซึ)งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที?คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ) ขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที)ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที)จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื)อให้สะท้อนมูลค่าที)อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ)งแปรไปตามเวลาและความเสี) ยงที)มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที)ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื)น จะพิจารณามูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที)ก่อให้เกิดเงินสดที)สินทรัพย์นH นั เกี)ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก กลับ รายการ เมื) อ มู ล ค่ าที) ค าดว่าจะได้รับ คื น เพิ) ม ขึH น ใน
ภายหลัง และการเพิ)มขึHนนัHนสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที)เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที)เป็ นตราสารทุนที)จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื)อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื)น
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที)
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื)นๆ ที)เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที)ที)ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีHเรื) องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี)ยนแปลงประมาณการที)ใช้ในการคํานวณ
มูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที)มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญ ชี ภายหลังหักค่าเสื) อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย เสมื อนหนึ) งไม่เคยมี การบันทึ กขาดทุ นจากการ
ด้อยค่ามาก่อน

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนีH สินผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยจะถูกรั บ รู ้ รายการในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื) น ทัน ที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบีH ยจ่ายของ
หนีH สิ น ผลประโยชน์ ที) ก าํ หนดไว้สุ ท ธิ โดยใช้อ ตั ราคิ ด ลดที) ใช้ว ดั มู ล ค่ าภาระผูก พัน ตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคํานึ งถึงการเปลี)ยนแปลงใดๆ ในหนีH สินผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้สุทธิ ซ) ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบีH ยจ่ ายสุ ท ธิ แ ละค่ าใช้จ่ายอื) น ๆ ที) เกี) ยวข้อ งกับ โครงการผลประโยชน์ รับ รู ้
รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี)ยนแปลงในผลประโยชน์ที)
เกี)ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื)อเกิดขึHน

(ฑ) เจ้ าหนีEการค้ าและเจ้ าหนีEอืBน
เจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอื)นแสดงในราคาทุน

ผลประโยชน์ ระยะสัP นของพนักงาน

(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพัน ในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ น จะถู กรั บ รู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ น ในรอบ
ระยะเวลาที)พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที?กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที)เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื)อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพัน ของโครงการผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้นH ัน จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที) ได้รับ
อนุญาตเป็ นประจํา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที)ประมาณการไว้

ผลประโยชน์ระยะสัHนของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อพนักงานทํางานให้ หนีH สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที)คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที)จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที)
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีHสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนีEสิน
ประมาณการหนีH สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื)อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที)เกิดขึHน
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ) งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื)อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื)อชําระภาระหนีHสินดังกล่าว ประมาณ
การหนีH สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที)จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื)อให้สะท้อนจํานวนที)อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ)งแปรไปตามเวลาและความเสี) ยงที)มีต่อหนีHสิน
(ด) รายได้
รายได้ที)รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ)มและแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
รายได้ จากกิจการโรงแรมและบริ การที?เกี?ยวข้ อง
รายได้ในกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเครื) องดื)ม และรายได้ค่าบริ การอื)น บันทึกเป็ นรายได้เมื)อแขกเข้า
พักในห้อง มีการขายอาหารและเครื) องดื)มและเมื)อมีการให้บริ การแล้ว
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลกู ค้ า

กลุ่มบริ ษทั มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า ลูกค้าจะได้รับรางวัลเป็ นแต้มสะสม (คะแนน) ลูกค้าสามารถนําคะแนน
เป็ นส่ วนลดค่าสิ นค้าหรื อแลกรางวัลจากกลุ่มบริ ษทั
รายได้ จากการขายอาหารและเครื? องดื?ม
รายได้ในกิจการร้านอาหารและเครื) องดื)มจากธุรกิจอาหาร บันทึกเป็ นรายได้เมื)อมีการขายอาหารและเครื) องดื)มให้กบั
ผูซ้ Hื อแล้ว
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่ าเช่ าจากอสั งหาริ ม ทรั พย์เพื) อ การลงทุ น รั บ รู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิธี เส้ น ตรงตลอดอายุสั ญ ญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ) มแรกที)เกิดขึHนเป็ นการเฉพาะเพื)อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ)งของค่าเช่าทัHงสิH นตามสัญญา ค่าเช่าที)
อาจเกิดขึHนรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ) ึ งค่าเช่านัHนเกิดขึHน
เงินปั นผลรั บ

ดอกเบียP รั บ
ดอกเบีHยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ต) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบีHยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที)ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึHน ยกเว้นใน
กรณี ที)มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ) งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที)จะนํามาใช้เองหรื อเพื)อขาย
(ถ) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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ค่าเช่าที)อาจเกิดขึHนต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขัHนตํ)าที)ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที)คงเหลือของสัญญาเช่า เมื)อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที) เริ) มต้น ข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญ ญาเช่ าหรื อมี สัญ ญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที)มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนัHนขึHนอยูก่ บั
การใช้สินทรัพย์ที)มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัHนจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที)เริ) มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที)
เป็ นองค์ประกอบอื)นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื)อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนีHสินในจํานวนที)เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที)มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัHน หลังจากนัHนจํานวนหนีH สินจะลดลงตามจํานวนที)จ่าย และต้นทุนทางการเงิน
ตามนัยจากหนีHสินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบีHยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ)มของกลุ่มบริ ษทั
(ท) ภาษีเงินได้

เงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที)กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล

104

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที)เกี)ยวกับรายการที)เกี)ยวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรื อ รายการที)รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น
ภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่ ภ าษี ที) ค าดว่าจะจ่ ายชําระหรื อ ได้รั บ ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อ ขาดทุ น
ประจําปี ที) ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที) ป ระกาศใช้ห รื อที) คาดว่ามี ผลบังคับ ใช้ ณ วัน ที) รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที)เกี)ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว) คราวที)เกิดขึHนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนีH สิ น และจํานวนที) ใช้เพื) อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เมื) อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว) คราวต่อไปนีH การรับรู ้ค่าความนิยมในครัHงแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนีHสินในครัHงแรกซึ) งเป็ นรายการ
ที) ไม่ ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนัHน ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กําไรขาดทุ น ทางบัญ ชี ห รื อ ทางภาษี และผลแตกต่ างที)
เกี)ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที)จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที) กลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่าจะได้รับ ผลประโยชน์ จากสิ น ทรั พ ย์ห รื อ จะจ่ ายชําระหนีH สิ น ตามมู ล ค่ าตามบัญ ชี ณ วัน ที) สิH น รอบ
ระยะเวลาที)รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที)คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว) คราวเมื)อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที)ประกาศใช้หรื อที)คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที)รายงาน
ในการกําหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้อ งคํานึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที)ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที)ตอ้ งจ่ายเพิ)มขึHน และมีดอกเบีHยที)ตอ้ ง
ชําระ กลุ่ ม บริ ษ ทั เชื) อว่าได้ตH งั ภาษี เงิ น ได้ค า้ งจ่ ายเพี ยงพอสําหรั บ ภาษี เงิ น ได้ที) จะจ่ ายในอนาคต ซึ) งเกิ ด จากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นีH อยูบ่ นพืHนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี)ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี)ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี)ยนการตัดสิ นใจโดยขึHนอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที)มีอยู่
การเปลี)ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที)เกิดการเปลี)ยนแปลง

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีH สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื)อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที)จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีH สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิน
ได้นH ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนัHนกิจการมีความตัHงใจจะจ่ายชําระหนีH สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตัHงใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีHสินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จะบัน ทึ กต่ อเมื) อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ น อนว่ากําไรเพื) อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว) คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที)รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที)ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ธ) กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขัHนพืHนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี)ยถ่วงนํHาหนักที)ออกจําหน่ายระหว่างปี
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(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานที)รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที)บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที)เกิดขึHนจากส่ วนงานดําเนิ นงานนัHนโดยตรงรวมถึงรายการที)ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล
5

บุคคลหรื อกิจการทีเC กียC วข้ องกัน
เพื)อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หากกลุ่ม
บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทัHงทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคลหรื อกิจการ
ในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่
ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนัHน การเกี)ยวข้องกันนีHอาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที) มี ก ับบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 10 และ 11 สําหรั บ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสําคัญและบุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกันอื)น มีดงั นีH

ชืC อกิจการ

ประเทศทีC
จัดตัAง
/สั ญชาติ

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
บริ ษทั สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล จํากัด
บริ ษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒั นา จํากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพาเวอร์บาย จํากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
บริ ษทั เตียง จิราธิวฒั น์ จํากัด
บริ ษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ลักษณะความสั มพันธ์
บุคคลที)มีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั)งการ
และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทัHงนีH รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะ
ทําหน้าที)ในระดับบริ หารหรื อไม่)
เป็ นกิจการที)เกี)ยวข้องกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนีH

รายการ
ดอกเบีHยรับและดอกเบีHยจ่าย
รายได้ในการบริ หารจัดการ
รายได้จากการคํHาประกันเงินกู้
เงินปั นผลรับ
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย
ค่าไฟฟ้า
รายได้อื)นและค่าใช้จ่ายอื)น
ค่าบริ การอื)น

สําหรั บปี สิEนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม

นโยบายการกําหนดราคา
อิงตามอัตราดอกเบีHยธนาคาร
ตามสัญญาที)ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที)ตกลงร่ วมกัน
ตามการประกาศการจ่ายเงินปั นผล
ตามสัญญาที)ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที)ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที)ตกลงร่ วมกัน
ตามราคาที)ตกลงร่ วมกัน
ตามราคาที)ตกลงร่ วมกัน

สําหรั บปี สิEนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม

กิจการอืCนทีเC กียC วข้ องกัน
ค่าเช่ารับ
รายได้ในการบริ หารจัดการ
รายได้อ)ืน
ค่าเช่าจ่าย
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าบริ การอื)น

บริษทั ร่ วม
ค่าเช่ารับ
เงินปั นผลรับ
ค่าเช่าจ่าย
42
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ค่าเช่ารับ
ดอกเบีHยรับ
รายได้ในการบริ หารจัดการ
รายได้จากการคํHาประกันเงินกู้
เงินปั นผลรับ
ดอกเบีHยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื)น
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ หารจัดการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

รายการที)สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิH นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นีH
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

-

-

4,774
124,920
312,043
20,436
683,989
13,052
5,308
8,690
66,566

9,210
133,338
450,165
20,643
627,764
31,255
2,647
10,147
-

100,333
59,482
172,067

100,333
25,058
161,136

50,333
59,482
-

50,333
25,058
-

ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัHนของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

14,279
11,921
18,908
152,407
36,436
30,699
15,649

14,279
12,815
22,815
142,738
42,197
22,250
15,316

112,727
36,436
13,230
-

104,748
42,197
12,600
-

83,845
2,852
86,697

71,174
1,159
72,333

83,845
2,852
86,697

71,174
1,159
72,333

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกัน ณ วันที) 31 ธันวาคม มีดงั นีH
งบการเงินรวม
2559
2558

ลูกหนีEกจิ การทีเB กียB วข้ องกัน

55,995
55,995

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื)นที)เกี)ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

64,183
64,183

52,268
2,145
54,413

68,049
8,240
76,289

43
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

109

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การทีเB กียB วข้ องกัน

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบียA
2559
2558
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินรวม
2559
2558

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัEน
บริ ษทั ย่อย

3.5 - 4.15

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย

2.00 - 4.15 3.00 - 4.15

4.15

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

-

-

813,800

597,200

-

-

2,747,750

2,820,690

-

-

3,561,550

3,417,890

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ณ วันที) 1 มกราคม
เพิ)มขึHน
ลดลง
ณ วันทีC 31 ธันวาคม

-

-

3,417,890
9,137,930
(8,994,270)
3,561,550

3,513,700
2,554,275
(2,650,085)
3,417,890

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

เจ้ าหนีEกจิ การทีเB กียB วข้ องกัน

(พันบาท)
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื)นที)เกี)ยวข้องกัน
รวม

21,219
21,219
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50,458
50,458

14,982
4,249
19,231

เงินกู้ยมื ระยะสัEน
บริ ษทั ย่อย
บุคคลอื)นที)เกี)ยวข้องกัน
รวม

อัตราดอกเบียA
2559
2558
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินรวม
2559
2558

2,706
3,438
6,144

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

1.57 - 4.15 3.00 - 4.15
3.00
3.00

66,382
66,382

66,860
66,860

424,300
424,300

661,900
661,900

รายการเคลื)อนไหวของเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิH นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม มีดงั นีH
งบการเงินรวม
2559
2558

เงินกู้ยมื จากบุคคลหรื อกิจการทีเB กียB วข้ องกัน

รายการเคลื)อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที)เกี)ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิH นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม มีดงั นีH
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การทีเB กียB วข้ องกัน

เงินกู้ยมื จากบุคคลหรื อกิจการทีB
เกียB วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

เงินกู้ยมื ระยะสัEน
บริษทั ย่ อย
ณ วันที) 1 มกราคม
เพิ)มขึHน
ลดลง
ณ วันทีC 31 ธันวาคม

-

-

บุคคลอืCนทีเC กียC วข้ องกัน
ณ วันที) 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี)ยน
ณ วันทีC 31 ธันวาคม

66,860
(478)
66,382

61,069
5,791
66,860

รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลหรื อกิจการทีเC กียC วข้ องกัน
ณ วันที) 1 มกราคม
เพิ)มขึHน
ลดลง
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี)ยน
ณ วันทีC 31 ธันวาคม

66,860
(478)
66,382

61,069
5,791
66,860

661,900
811,250
(1,048,850)
424,300

716,300
2,619,000
(2,673,400)
661,900

-

661,900
811,250
(1,048,850)
424,300

-

716,300
2,619,000
(2,673,400)
661,900
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สัญญาสําคัญทีทB าํ กับกิจการทีเB กียB วข้ องกัน

ก)

สั ญ ญาระหว า งบริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ย กั บ กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา

1) โครงการโรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ
ภายใต้เงื)อนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหว่างบริ ษทั กับ บริ ษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พ ฒั นา จํากัด (“CID”) ซึ) งทําสัญญา
เช่าที)ดินระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริ ษทั ได้รับสิ ทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนที)ดินที)
เช่าช่วงจาก CID และสามารถดําเนินกิจการโรงแรมเพื)อประโยชน์ของบริ ษทั จนถึงวันที) 18 ธันวาคม 2551 สัญญานีHต่อ
อายุได้อีกครัHงละ 10 ปี
เมื)อวันที) 18 ธันวาคม 2551 ซึ) งเป็ นวันครบกําหนดของสัญญาต่างตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั ต้องโอนสิ) งปลูกสร้างบน
ที) ดิ นที) เช่ าช่ วง ส่ วนติ ดตัHงและปรั บปรุ ง รวมถึ งอุปกรณ์ บางส่ วนให้แก่ รฟท. ซึ) งมี มู ลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันครบ
กําหนดสัญญาเป็ นจํานวน 23.9 ล้านบาท เป็ นผลให้บริ ษทั มีขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ในจํานวนเดียวกัน
เมื) อวันที) 9 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ได้รับแจ้งจาก CID ว่า CID ได้เข้าทําสัญ ญาเช่ าที) ดินและอาคารฉบับใหม่ โดยมี
ระยะเวลาการเช่ า 20 ปี กับ รฟท. แล้ว ดังนัHน บริ ษทั จึ งได้เข้าลงนามในบันทึ กข้อตกลงกับ CID เพื)อรักษาสิ ทธิ และ
ยืนยันการใช้สิทธิ ในการเข้าทําสัญญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ได้แจ้งให้บริ ษทั จ่ายเงินประกันสิ ทธิ การเช่าที)ดิน
และอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จํานวน 95 ล้านบาท ในวันที) CID เข้าทําสัญญาเช่ากับ รฟท.
ในปี 2552 บริ ษทั ทําสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน ซึ) งประกอบด้วย อาคารโรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุ งเทพฯ
(เดิมชื)อ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่ วนปรับปรุ งอาคารโรงแรม พร้อมทัHงทรัพย์สินครุ ภณ
ั ฑ์ กับ CID
(“ผูใ้ ห้เช่าช่วง”) เป็ นระยะเวลา 20 ปี และจะสิH นสุ ดลงในวันที) 18 ธันวาคม 2571 บริ ษทั จะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนการได้สิทธิ เช่าช่วงและค่าเช่าสําหรับการเช่าช่วงสิ นทรัพย์รายปี ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็ นจํานวน
เงินรวม 2,556 ล้านบาท นอกจากนีH บริ ษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าครุ ภณั ฑ์ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าช่วงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเป็ นจํานวน
เงินรวม 31 ล้านบาท โดยบริ ษทั บันทึกค่าเช่าครุ ภณั ฑ์เป็ นสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ทรัพย์สินที)เช่าที)บริ ษทั ได้ดาํ เนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุ งหรื อก่อสร้าง แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรื อสร้าง
ทดแทนทรั พ ย์สิ น เดิ ม ตามสั ญ ญานีH ให้ต กเป็ นกรรมสิ ท ธิi ของ รฟท. ทัน ที ที) มี ก ารดําเนิ น การดังกล่ าวแล้ว เสร็ จ
นอกจากนีH บริ ษทั ต้องส่ งมอบครุ ภณั ฑ์ที)เช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ รฟท. เมื)อสิH นสุ ดสัญญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายุการใช้งานในขณะนัHน
46
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บริษัทยอย
2) โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย

สั ญญาเช่ าระยะยาว
บริษทั
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาตางๆ
ที่เกี่ยวกับที่ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย (ชื่อเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท)
กับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระสําคัญ
ตอไปนี้
1

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาเชาที่ดินกับ CTARAF เพื่อให CTARAF เชา
ที่ดินเปนระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันที่คูสัญ ญาไดนําสัญ ญาเชาไปจดทะเบียนการเชา (วันที่ 26 กันยายน
2551) ทั้งนี้ CTARAF ตกลงชําระคาเชาที่ดินเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท โดยชําระทั้งจํานวนในวันจด
ทะเบียนการเชา CSBR บันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทยอย และทยอยตัดบัญชีเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายไดรับลวงหนารอการตัดบัญชีมีจํานวน 1,086.7 ลานบาท ( 2558: 1,136.7 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

2

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) ไดทําสัญญาเชาอาคารสิ่งปลูกสรางโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด บีช รีสอรท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณที่เกี่ยวของกับ CTARAF เพื่อให CTARAF
เชาเปนระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันที่คูสัญญาไดนําสัญญาเชาไปจดทะเบียนการเชา (วันที่ 26 กันยายน 2551)
ทั้งนี้ CTARAF ตกลงชําระคาเชาอาคารเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,510 ลานบาท โดยชําระทั้งจํานวนในวันจดทะเบียน
การเชา CPH บั นทึ กรายการดั งกลาวเป นรายได รับล วงหน ารอการตัดบั ญ ชี ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ และทยอยตัดบัญ ชีเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญ ญาเชา 30 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายไดรับลวงหนารอการตัดบัญชีมีจํานวน 1,094.1 ลานบาท (2558: 1,144.4 ลานบาท)
ภายใตสัญญาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง CPH ตกลงและรับรองวา ภายในระยะเวลา 4 ปนับจากวันจดทะเบียน
การเชา CTARAF จะมีรายไดคาเชาจากการนําทรัพยสินที่เชาไปหาผลประโยชน ไมนอยกวารายไดคาเชา
ประกันสะสม ตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดคาเชาสะสมนอยกวารายไดคาเชา
ประกันสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะชําระเงินให CTARAF ในจํานวนเทากับสวนตางระหวางรายไดคา
เชาสะสมของกองทุนรวม ลบดวยรายไดคาเชาประกันสะสม
47
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

113

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2551 CPH และ CSBR ได ทํ าสั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การประกั น รายได ข อง CTARAF โดย
CSBR ในฐานะผูใหเชาที่ ดินซึ่งไดรับประโยชนส วนหนึ่ งจากการเช าทรัพ ยสินของ CTARAF ตกลงรวม
รับ ประกันรายไดคาเชา โดยหาก CPH ตองชําระเงินใดๆ ใหแก CTARAF ภายใตเงื่อนไขการรับ ประกั น
ขางตน CSBR ตกลงจะชําระเงินคารับประกันบางสวนใหแก CPH ตามอัตรารอยละที่กําหนดในสัญญา
ทั้งนี้ หาก CTARAF ประสงคจะตออายุสัญญาเชาที่ดิน และสัญญาเชาอาคาร ตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน ไปอีก
นับจากวันครบระยะเวลาการเชา CTARAF ตองแจงความประสงคดังกลาวใหแก CSBR และ CPH แลวแตกรณี
ทราบเปนลายลักษณ อักษรภายในปที่ 26 นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา และคูสัญญาจะรวมกันเจรจา
รายละเอียดในการตออายุสัญญาเชาใหแลวเสร็จภายในปที่ 27 นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา
3

CSBR ไดทําสัญ ญาซื้ อขายเฟอรนิเจอรและอุป กรณ ที่ไดติ ดตั้งใชงานอยูในโรงแรมเซ็ นทาราแกรนด บี ช
รีสอรท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงชําระคาตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณ ดังกลาว เปนจํานวนเงินทั้งสิ้ น 80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระทั้ งจํานวนในวันโอน
กรรมสิทธิ์ (วันที่ 26 กันยายน 2551)

4

CTARAF ไดทําสัญญาเชาชวงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุยกับ บริษัท เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ ลแมนเนจเม น ท จํ า กั ด (“CSHM”) เพื่ อ ให เช าที่ ดิ น อาคารและระบบสาธารณู ป โภคและอุ ป กรณ ที่
เกี่ ยวข อ ง และเฟอร นิเจอร แ ละอุ ป กรณ แ ก CSHM เพื่ อ ให CSHM ใช ในการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จโรงแรม โดยมี
ระยะเวลาการเช า 3 ป นั บ จากวั น ที่ 26 กั น ยายน 2551 ทั้ งนี้ CTARAF ตกลงให คํ ามั่ น แก CSHM เพื่ อให
CSHM มี สิ ท ธิ เช า ทรั พ ย ที่ เช าต อ ไปอี ก 3 ป นั บ จากวั น ที่ ค รบระยะเวลาการเช า โดย CSHM ต องแจ งให
CTARAF ทราบถึงการใชสิทธิตามคํามั่นใหสิทธิการเชาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 6 เดือน
กอนวันครบระยะเวลาการเชา เพื่อเจรจารวมกันในการกําหนดคาเชาคงที่ใหม ทั้งนี้ CTARAF สามารถใชสิทธิ
ระงับการเชาโดยแจง CSHM เปนลายลักษณอักษร ตามสัญญาฉบับนี้ CSHM ตกลงชําระคาเชาเปนรายเดือน ซึ่ง
ประกอบดวย คาเชาคงที่ ในอัตรารวม 225 ลานบาทตอป และคาเชาผันแปรในอัตราเทากับรอยละ 90 ของกําไร
กอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ทั้งนี้ ตามสัญญาเชาชวงและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ CSHM ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เชน สงมอบ
เอกสาร และข อ มู ลต างๆ ตามที่ ร ะบุ ในสั ญ ญา เป ด บั ญ ชี แ ละดํ ารงบั ญ ชี เงิน ฝากต า งๆ รวมทั้ งโอนสิ ท ธิ
เรียกรองในบัญชีเงินฝากดังกลาวใหแก CTARAF ไมกอหนี้เพิ่มเติม ขาย จําหนาย ใหเชา กอภาระผูกพันใน
ทรัพยสินไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ใหเงินกู ลงทุนใดๆ ยกเวนไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
CTARAF
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แตในกรณีที่ CSHM แสดงให CTARAF เห็นไดวามีเหตุการณใดๆ เปนเหตุการณที่ไมอยูภายใตการควบคุม
หรือ ป อ งกั นของ CSHM และเหตุ การณ ดั งกล าวก อให เกิ ด ผลกระทบต อ การประกอบธุร กิจโรงแรมของ
CSHM ในทางลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ โดยเหตุ ก ารณ ดั งกล า วเกิ ด ขึ้ น เป น กรณี ชั่ วคราว (“กรณี เหตุ สุ ด วิ สั ย
ชั่วคราว”) และสงผลให CSHM ไมสามารถชําระคาเชาคงที่ใหแก CTARAF ตามจํานวนและระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญาเชาชวง ให CSHM ชําระคาเชาใหแก CTARAF ในจํานวนเทากับรอยละ 100 ของกําไรกอน
หักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (“EBITDA”) ที่คํานวณไดจากการประกอบธุรกิจโรงแรม
ในชวงระยะเวลาดังกลาวโดยไมถือวา CSHM เปนผูผิดนัดชําระหนี้
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 CSHM ไดมีหนังสือแสดงเจตนาใชสิทธิเชาโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช
รีสอรท สมุย ตอไปอีกตามที่กําหนดในเงื่อนไขเกี่ยวกับการตออายุสัญญาเชาชวง ซึ่งสัญญาเชาดังกลาวสิ้นสุด
ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ตอมาในวันที่ 23 กันยายน 2557 บริษัทจัดการของ CTARAF ไดแจงให CSHM
ทราบวา CTARAF และ CSHM ตองรวมกันตกลงอัต ราค าเชาคงที่ ใหม ในการต ออายุสั ญ ญาเช าช วง โดย
บริษัทจัดการของ CTARAF ไดยืนยันอัตราคาเชาใหมใหเปนไปตามอัตราคาเชาเดิม แต CSHM เสนออัตรา
คาเช าจํ านวนเท ากั บ ร อ ยละ 100 ของ EBITDA ดั งนั้ น บริษั ท จั ด การของ CTARAF และ CSHM จึงยังไม
สามารถตกลงอัตราคาเชาใหมรวมกันได
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทจัดการของ CTARAF ไดรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา ในการ
ตออายุสัญญาเชาชวงซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยังคงไมสามารถตกลงอัตราคา
เชารวมกันได ซึ่งบริษัทจัดการอยูระหวางการเจรจา และพิจารณาแนวทางอื่นๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผูเชา
ชวงที่เหมาะสม
เมื่ อวั นที่ 19 พฤษภาคม 2558 บริษั ทจั ดการของ CTARAF ไดรายงานต อตลาดหลั กทรั พยแห งประเทศไทยว า
บริษัทจัดการไดดําเนินการประกาศการสรรหาผูเชาชวงโรงแรมและกําหนดใหผูสนใจเขายื่นซองประมูล ทั้งนี้
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 บริษัทจัดการไดตรวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเขาประมูลที่ไดยื่นมาทั้งหมด ซึ่ง
ขอเสนอนี้ยังไมเปนประโยชนที่ดีท่ีสุดสําหรับกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน กองทุนจึงใชสิทธิไมเลือกผูยื่น
ซองประมูลในการประมูลครั้งนี้ ในการนี้ บริษัทจัดการอยูระหวางการพิจารณาวาจะดําเนินการใหมีการจัดประมูล
ใหเชาชวงอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย ใหมอีกครั้งหนึ่งหรือไม
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CSHM ยังครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย ตั้งแตวันสิ้นสุดสัญญาเชา
ชวงในเดือนกันยายน 2557 CSHM บันทึ กและชําระคาเชาใหแก CTARAF รวมในอัตราเทากับรอยละ 100 ของ
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (“EBITDA”) ตั้งแตสัญญาเชาชวงสิ้นสุดลง อยางไรก็
ตาม CSHM ไดรับหนังสือทวงถามจาก CTARAF ในการชําระคาเชาใหครบถวนตามอัตราที่ระบุไวในสัญญาเชา
ชวงเดิม คือในอัตราเทากับคาเชาคงที่ในอัตรารวม 225 ลานบาทตอปและคาเชาผันแปรในอัตราเทากับรอยละ 90
ของกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CSHM และ CTARAF
ยังคงอยูระหวางการเจรจาเพื่อตกลงอัตราคาเชา ทั้งนี้ คาเชาที่บันทึกไวอาจมีความแตกตางหากการตกลงอัตราคา
เชาดังกลาวเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ ในการประชุ มผู ถือหน ว ยลงทุ นของ CTARAF เมื่อ วันที่ 28 ตุ ลาคม 2559 เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ
ขอเสนอการเชาชวงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด บีช รีสอรท สมุย ผูถือหนวยลงทุนตองการ
ไดรับขอมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยางเพียงพอในสวนที่เกี่ยวของกับ
ขอเสนอการเช าช วงกอ นการพิ จารณาอนุมัติ ขอเสนอการเช าช วง ผู ถือหน วยลงทุนยังประสงคให บ ริษั ท
จัดการของ CTARAF ดําเนินการพิจารณาทางเลือกอื่นเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ บริษัทจัดการของ
CTARAF จึงเห็นวายังไมมีความจําเปนที่จะตองเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกลาวในขณะนี้
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการของ CTARAF ไดขอเสนอหรือทางเลือกเพิ่มเติมจาก CSHM หรือมีขอสรุปอยางใด
อยางหนึ่งภายหลังจากการศึกษาแนวทางออกใหกบั CTARAF แลว บริษัทจัดการของ CTARAF จะแจงความ
คืบหนาตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนเพื่อรับทราบ และ
นําเสนอขอสรุปดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษัทจัดการของ CTARAF ไดรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา
บริษัทจัดการไดพิ จารณาแตงตั้งที่ ปรึกษาทางการเงินใหกับกองทุนรวมแลว ซึ่ งมีหนาที่ ในการศึกษาและ
แนะนํ าข อ เสนอการเช าช วงทางเลื อกอื่ น ๆ และนํ าเสนอต อ บริ ษั ท จั ด การ รวมถึ งเจรจาต อ รองเงื่อ นไข
การเชาชวง เพื่อใหไดขอเสนอการเชาชวงที่เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอยูระหวาง
การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อวิเคราะหและจัดทํารายงานความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอ
การเชาชวง
อยางไรก็ตาม CSHM ยังคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย ตั้งแต
วันสิ้นสุดสัญญาเชาชวงในเดือนกันยายน 2557 ซึ่งถือเปนการครอบครองและใชงานโดยไมมีสัญญาเชาที่เปน
ลายลักษณอักษร ดังนั้น จึงมีความไมแนนอนของอัตราคาเชาภายหลังสิ้นสุดสัญญาเชาชวงดังกลาว
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินและอาคารใน
สวนของโรงแรมจากกองทุ นรวมธุรกิ จไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อ พัฒ นาและใชประกอบการดํ าเนิ นธุรกิจเกี่ยวกั บ
โรงแรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ CWH ตองจายคาเชาลวงหนาและคาเชารายปใหแกกองทุนตลอดอายุของสัญญาซึ่ง
สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2575 เปนจํานวนเงิน 1,188.8 ลานบาท ทั้งนี้ CWH ไดชําระคาเชาลวงหนาเมื่อลงนามใน
สัญญาเปนจํานวนเงิน 275.ลานบาท ซึ่งบันทึกเปนสิทธิการเชาในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหวางปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CWH ไดบันทึกคาเชาเปนจํานวน 34.7 ลานบาท (2558: 33.1 ลานบาท)
สัญญาขางตนกําหนดใหอาคารและสิ่งปลูกสรางใด ๆ ที่ CWH ไดซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางขึ้นบนที่ดินที่
เชาชวงใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ทันทีที่การซอมแซม
ปรับปรุงหรือกอสรางดังกลาวเสร็จสิ้น
4) บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จํากัด
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จํากัด (“COSI”) ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล
สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CTW”) เพื่อพัฒนาโรงแรมโคซี่ สมุย COSI ตองจายคาตอบแทนการเชาชวง
ที่ดินเปนจํานวนเงินรวม 62 ลานบาท ตลอดระยะเวลาการเชาชวง 37 ป 2 เดือน ทั้งนี้ COSI ไดชําระคาเชาลวงหนา
เมื่ อ ลงนามในสั ญ ญาเป น จํานวนเงิน 6.2.ล านบาท ซึ่ งบั น ทึ กเป นสิ ทธิ การเช าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ใน
ระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 COSI ไดบันทึกคาเชาเปนจํานวน 1 ลานบาท
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได ตามที่
กลาวในหมายเหตุขอ 5 (ก) มีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
หลังจากหาป
รวม

541,333
981,917
1,651,219
3,174,469
51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
708,241
117,380
1,122,264
544,280
1,838,107
1,095,650
3,668,612
1,757,310

110,730
513,480
1,243,830
1,868,040
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ข)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัญญาบริการระยะยาว

บริษัทยอย

บริษัท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CHY”) ไดทําสัญญาใหเชาและใหบริการกับบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล
จํากัด มีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไดตกลงเชาสวน
หนึ่งของอาคารของ CHY เพื่อใชประกอบกิจการศูนยการคา โดย CHY มีรายไดรวมประมาณ 428 ลานบาท ตลอด
อายุของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายไดรับลวงหนารอการตัดบัญชีมีจํานวน 111.8 ลานบาท (2558: 126.1
ลานบาท) ในงบการเงินรวม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการกับบริษัทยอย โดยสัญญาดังกลาวมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 คาตอบแทนการจัดการดังกลาวกําหนดชําระเปนรายไตรมาส ทั้งนี้ คูสัญญามีสิทธิที่
จะแกไขหรือเพิ่ มเติมหรือลดงานที่ดําเนิ นการนี้ หรือเพิ่มหรือลดเงินคาตอบแทนโดยจะตอ งทํ าความตกลงเป น
หนังสือ รายละเอียดของสัญญาดังกลาวมีดังนี้
-

บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการสําหรับบริษัทยอย 7 แหงในกลุมโรงแรมเพื่อบริหารงานกิจการ
โรงแรม ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราที่กําหนดไวในสัญญา

-

บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการบริหารงานกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) สําหรับ
การบริหารงานของ CRG ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการเปนจํานวนเงินคงที่
เปนรายเดือน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาการบริการกับบริษัท หาง
เซ็ น ทรั ล ดี พ ารท เมนท ส โตร จํากั ด มี กําหนด 1 ป เพื่ อ รับ ขอ มู ลทางธุ รกิ จและคํ าแนะนํ าต างๆ อั น เกี่ ยวกั บ การ
ตัดสินใจที่เปนประโยชน โดย CRG ตกลงจายคาบริการในอัตราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดังกลาวสามารถตอ
อายุอัตโนมัติไดทุก 1 ป โดยที่อัตราคาบริการจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ตอป
เมื่ อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริ ษัท เซ็ นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญ ญาให คําปรึกษาป ญ หา
กฎหมายกับบริษัท หางเซ็นทรัล ดีพารทเมนทสโตร จํากัด เพื่อรับคําปรึกษา คําชี้แจง คําแนะนํา ในปญหากฎหมาย
ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายและกฎหมายอื่น โดยเนนเฉพาะขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของ CRG
โดยตกลงจายคาบริการในอัตราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดังกลาวมีกําหนด 1 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวนแตโดยพฤติการณของคูสัญญาไดมีการหารือ และใหคําปรึกษาภายใตเจตนา
แหงสัญญานี้ตอเนื่องกันไปโดยมิไดทําสัญญาใหม ใหถือวาไดเริ่มทําสัญญาโดยไมกําหนดเวลา และใหเปนสิทธิ
ของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได แตตองบอกลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด เพื่อ
ใหบริการบริหารงานโรงแรมเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่ในสัญญา บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการใน
อัตราที่กําหนดไวในสัญญา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต
จํากัด และบริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด เพื่อใหบริการบริหารงานโรงแรมเปนระยะเวลา 5 ป สัญญาดังกลาว
สามารถตออายุอัตโนมัติไดอีก 5 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราที่กําหนด
ไวในสัญญา
ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวขางตนระหวางบริษัทและบริษัทยอย 7 แหงในกลุมโรงแรม บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด
และบริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด ไดสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทดังกลาวไดทําสัญญาการจัดการ
ฉบับใหมกับบริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทไดทําสัญญาการบริการกับบริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด มีกําหนด
1 ป เพื่อรับขอมูลทางธุรกิจและคําแนะนําตาง ๆ อันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เปนประโยชน บริษัทตกลงจายคาบริการ
ในอัตราเดือนละ 1,000,000 บาท สัญญาดังกลาวสามารถตออายุอัตโนมัติไดทุก 1 ป โดยที่อัตราคาบริการจะเพิ่มขึ้น
ในอัตรารอยละ 5 ตอป
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ค)

สัญญาเชาและบริการระยะยาว
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนเวลา
3 - 30 ป จนถึงป 2566 ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงที่รายเดือน หรือคิดเปน
รอยละของยอดขาย ดังนี้
2559
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน (เฉพาะคาเชาและบริการคงที่และ
คาเชาขั้นต่ํา)
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
หลังจากหาป
รวม
53

งบการเงินรวม
(พันบาท)

358,585
274,032
2,789
635,406

2558

309,425
284,466
3,996
597,887
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ง) ภาระค้ําประกันตามสัญญาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน

ยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้

บริษัท

งบการเงินรวม
2559
2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิตและ
การค้ําประกันอื่นของบริษัทยอยแหงหนึ่งตอธนาคารในประเทศเปนจํานวนเงินรวม. 30 ลานบาท

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินหยวน
สกุลเงินเหรียญฮองกง
รวม

บริ ษั ท ได ค้ํ า ประกั น การชํ า ระหนี้ ข องบริ ษั ท ย อ ยสองแห งกั บ สถาบั น การเงิ น หลายแห งในวงเงิ น ค้ํ า ประกั น
ไม น อ ยกว า 2,007 ล า นบาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 เงิ น กู ดั ง กล า วมี ย อดคงเหลื อ จํ า นวน 1,708 ล า นบาท
(2558: 2,397 ลานบาท)
บริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับการ
ค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงินรวม 55.8
ลานบาท (2558: 55.8 ลานบาท)
6

7

หมายเหตุ
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
76,593
156,912
214,141
668

2,028
26,251
4,653
-

2,021
35,390
1,866
668

1,089,295

448,314

32,932

39,945

(13,005)

(71,189)

(6,343)

(7,479)

1,076,290

377,125

26,589

32,466

93,170
187,720
198,405
610,000

(พันบาท)
385,538
32,932
57,491
5,285
448,314
32,932

39,945
39,945

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใน
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีทมี่ ีไวเพื่อการบริหาร
เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใน
งบกระแสเงินสด

940,492
142,650
5,221
932
1,089,295

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ลูกหนี้การคากิจการอื่นๆ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายจายลวงหนา
คาใชจายสงเสริมการขายจาย
ลวงหนา
เงินจายลวงหนาใหผูขายวัตถุดิบ
รวม

5

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

424,526
(5,016)
419,510
357,002
55,995
832,507
68,564

(พันบาท)
406,183
83,662
(4,323)
(366)
401,860
83,296
82,178
313,844
54,413
64,183
219,887
779,887
16,945
53,949

88,456
(419)
88,037
131,052
76,289
295,378
14,868

36,812
937,883

56,952
32,324
923,112

236,832

310,246

693

(1,317)

(53)

(479)

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับป

54

55
120

รายงานทางการเงิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

121

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
8

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
กิจการอื่นๆ
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

(พันบาท)
341,236

346,052

79,383

80,825

55,052
19,264
2,956
6,018
424,526
(5,016)
419,510

47,142
4,608
2,442
5,939
406,183
(4,323)
401,860

2,423
327
83
1,446
83,662
(366)
83,296

3,852
738
1,817
1,224
88,456
(419)
88,037

อาหารและเครื่องดื่ม
วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย
สุทธิ
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจาย
และไดรวมในบัญชีตนทุนขาย
- ตนทุนขาย
- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะ
ไดรับ (กลับรายการ)
สุทธิ

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต 30 วัน ถึง 45 วัน
ลูกหนี้การคา - สุทธิและลูกหนี้อื่นที่เปนสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได
ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
รวม

684,152
148,355
832,507

56
122

รายงานทางการเงิน

สินคาคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
713,687
219,887
66,200
779,887
219,887

295,378
295,378

9

83,279
525,455
1,842
4,468
147,937
22,242
785,223
(4,463)
780,760

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
77,616
16,899
463,419
2,007
4,377
122,988
9,153
8,567
1,223
678,974
27,275
(3,900)
675,074
27,275

16,419
8,004
998
25,421
25,421

4,447,711

4,473,999

290,883

311,818

563
4,448,274

(211)
4,473,788

290,883

311,818

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จายและ
ลูกหนี้ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
อื่นๆ
รวม

83,058
64,102
21,426
168,586

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

119,718
45,462
14,038
179,218

15,888
2,205
18,093

41,890
2,514
44,404

57
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

123

124

บริษัทรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
รับคืนมูลคาหนวยลงทุน
คาเผื่อการดอยคา
เงินปนผลรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายงานทางการเงิน

724,812
626,109
787,413

34,032
(6,342)
(59,482)
594,317
(73,645)
(25,058)
626,109
(6,342)
(25,450)
594,317
(161,304)
626,109

ไมมีการซื้อและจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลงทุนในสิทธิ
การเชา
อสังหา
ริมทรัพย

ไทย

25.3

25.3

3,085,440

3,110,464

781,071
781,071

787,413
787,413

594,317
594,317

2558
(พันบาท)

626,109
626,109

59,482
59,482
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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25,058
25,058

เงินปนผลรับ
2559
2558

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีราคาปดอยูที่ 4.60 บาท (2558: 3.76 บาท) มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทาราเทากับ 373 ลานบาท (2558: 305 ลานบาท)

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรท
ในเครือเซ็นทารา
รวม

บริษัทรวม

ลักษณะธุรกิจ

2559

626,109
ราคาทุน

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

มูลคาตาม
วิธีสวนไดเสีย
2559
2558

เงินลงทุนในบริษัทรวม

ทุนชําระแลว
2559
2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สัดสวน
ความเปนเจาของ
2559 2558
(รอยละ)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินรวม

10

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559

58
125

รายงานประจำ�ปี 2559

เงินปนผลรับ
2559
2558

25,058
25,058

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
59,482
59,482

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
626,109
626,109

เงินลงทุนในบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
5,132,582
4,907,582
470,000
15,000
210,000
5,602,582
5,132,582

594,317
594,317

ราคาทุน - สุทธิ
2559
2558

(161,304)
(161,304)
รวม

ในไตรมาส 2 ป 2559 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เซ็นทารา แมนเนจเมนท เฮดควอเตอร จํากัด จํานวน
100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม 10 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 100 ของหุนที่ชําระแลว
บริษั ทดั งกล าวไดจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชยแลวเมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2559 และเรียกชําระเงินคาหุ นเต็ ม
จํานวน

60

บริษัทตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

787,413
787,413
781,071
781,071
3,110,464
3,085,440
25.3
25.3

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและ
รีสอรทในเครือเซ็นทารา

บริษัทรวม

สัดสวนความเปน
เจาของ
2559
2558
(รอยละ)

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินลงทุนเพิ่ม
กลับรายการคาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(186,754)
(186,754)

2558
2559

การดอยคา
2559
2558
(พันบาท)
ราคาทุน
ทุนชําระแลว
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

11

ตอมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเปนจํานวน
เงิน 40 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมเปนจํานวน 400,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท และเรียกชําระเต็มมูลคา
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด จํานวน
4,200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงิน 420 ลานบาท
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 300,000 หุน หุนละ 50
บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15 ลานบาท
การทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่มีขอบงชี้ของการดอยคา
ในการทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย กลุมบริษัทกําหนดมูลคาที่จะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช
ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทยอยแตละ
แหง โดยอางอิงจากงบประมาณทางการเงินที่ครอบคลุมระยะเวลา 5 ป
การกํ า หนดข อ สมมติ ม าจากการประเมิ น ของผู บ ริ ห ารโดยพิ จ ารณาจากข อ มู ล ในอดี ต และข อ มู ล ที่ มี อ ยู ใ น
อุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบได รวมถึงปจจัยอื่นในตลาด ขอสมมติหลักที่ใชในการประมาณการมูลคาที่จะไดรับคืน
รวมถึง อัตราคิดลด อัตราคาหองพัก อัตราการปรับเพิ่มคาหองพักเฉลี่ย อัตราการเขาพักที่ใชในการประมาณการ
กระแสเงินสด ทั้งนี้การประมาณมูลคาจากการใชของผูบริหารนั้น โดยลักษณะทั่วไปของการประมาณการจะขึ้นอยู
กับผลประกอบการที่คาดการณไวภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งสถานการณทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตอาจมีความไมแนนอน
61

126

รายงานทางการเงิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

127

128
รายงานทางการเงิน

100
100
100

100
63.9
100
100
100

โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
ไมไดประกอบ
กิจการ
ลงทุนใน
บริษัทอื่น

63.9

100

100

100

โรงแรม

100

100

โรงแรม

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เซ็นทารา
อินเตอรเนชั่นแนล
แมนเนจเมนท จํากัด
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง
รีสอรท จํากัด
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้พัทยา บีช
จํากัด
บริษัท รีเฟรช โซน จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็นวารี
เฮลตี้ สปา จํากัด)

บริษัทยอยทางตรง
บริษัท เซ็นทรัล
เรสตอรองส กรุป จํากัด
บริษัท ทริปเปลไนน
เดคคอร จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด

บริษัทยอย

100
100

100
100

100

สปา

100

100

100

100

100

100
100

100

100

โรงแรม
ลงทุนใน
บริษัทอื่น
และรับบริหาร
โรงแรม
ไมไดประกอบ
กิจการ
ไมไดประกอบ
กิจการ

อาหารและ
เครื่องดื่ม
ไมไดประกอบ
กิจการ

ลักษณะธุรกิจ

1,250

80,000

1,000

80,000

88,500

1,000

80,000

88,500

150,000 150,000

1,250

80,000

620,000 620,000

ทุนชําระแลว
2559
2558

250,000 250,000

120,000 120,000

1,800,000 1,800,000

185,000 185,000

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

63

1,000

80,000

88,500

150,000

1,250

80,000

669,607

2559

62

250,000

120,000

198,905

500,000

76,500

394,383

2558

1,000

80,000

88,500

150,000

1,250

80,000

669,607

2558

-

-

-

-

-

-

-

2559

-

-

-

-

-

-

-

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

250,000

120,000

1,800,000

ราคาทุน

1,800,000

198,905

500,000

76,500

814,383

2559

ราคาทุน

-

-

-

-

-

-

-

2558
(พันบาท)

การดอยคา

-

-

-

-

-

-

-

2558
(พันบาท)

การดอยคา

250,000

120,000

1,800,000

198,905

500,000

76,500

394,383

1,000

80,000

88,500

150,000

1,250

80,000

669,607

1,000

80,000

88,500

150,000

1,250

80,000

669,607

ราคาทุน - สุทธิ
2559
2558

250,000

120,000

1,800,000

198,905

500,000

76,500

814,383

ราคาทุน - สุทธิ
2559
2558

-

-

-

94,648

-

-

125,000

-

-

-

66,000

-

-

280,000

-

-

-

12,000

-

-

270,000

เงินปนผลรับ
2559
2558

-

-

-

94,648

-

5,625

125,000

เงินปนผลรับ
2559
2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สัดสวนความเปน
เจาของ
2559
2558
(รอยละ)

37,500

500,000 500,000

37,500

670,000 250,000

ทุนชําระแลว
2559
2558

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทยอยทางตรง
บริษัท เซ็นทรัลสมุย
บีชรีสอรท จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลกะรน
วิลเลจ จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่ เบย
รีสอรท จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลหัวหิน
บีชรีสอรท จํากัด
บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลเวิลด จํากัด
บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด
บริษัท เซ็นทรัล
โฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด

บริษัทยอย

สัดสวนความเปน
เจาของ
2559
2558
(รอยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559

129

130
รายงานทางการเงิน

100
100
100

100
100
100

ลักษณะธุรกิจ

ศูนยฝกอบรม
บริษัท ศูนยการเรียนรู
และพัฒนา
เซ็นทารา จํากัด
บุคลากร
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด โรงแรม
บริษัท เซ็นทารา แมนเนจเมนท รับบริหาร
เฮดควอเตอร จํากัด
โรงแรม
รวม

บริษัทยอยทางตรง

บริษัทยอย

100
99
-

100
99
100

สัดสวนความเปน
เจาของ
2559
2558
(รอยละ)

25,000

1,000

12,500

1,250

1,000

30,000

50,000

-

2,500
2,500
120,000 120,000

ทุนชําระแลว
2559
2558

12,500

1,250

1,000

30,000

520,000 520,000

25,000

1,000

ทุนชําระแลว
2559
2558

65

12,500

1,250

1,000

30,000

479,187

25,000

1,000

2558

5,132,582

2,500
170,000

2558

-

-

2559

-

-

-

-

-

-

-

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

50,000
5,602,582

2,500
170,000

2559

64

12,500

1,250

1,000

30,000

479,187

25,000

1,000

2559

ราคาทุน

-

-

2558
(พันบาท)

การดอยคา

-

-

-

-

-

-

-

2558
(พันบาท)

การดอยคา

12,500

1,250

1,000

30,000

479,187

25,000

1,000

50,000
5,602,582

2,500
170,000

5,132,582

2,500
170,000

ราคาทุน - สุทธิ
2559
2558

12,500

1,250

1,000

30,000

479,187

25,000

1,000

ราคาทุน - สุทธิ
2559
2558

-

-

-

-

98,116

28,000

-

683,989

14,256

627,764

-

เงินปนผลรับ
2559
2558

-

-

-

-

77,460

21,21,000

-

เงินปนผลรับ
2559
2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

100

99.3

100

100

100

99.3

100

รับบริหาร
โรงแรม
โรงแรม
ไมไดประกอบ
กิจการ
ธุรกิจนําเขา
และสงออก
ไมไดประกอบ
กิจการ
จัดหาสิทธิพิเศษ
ใหกับลูกคา

100

ไมได
ประกอบ
กิจการ

ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จํากัด
บริษัท เซ็นทารา อิมพอรตเอ็กซพอรต จํากัด
บริษัท โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจ
เมนท จํากัด
บริษัท เซ็นทาราลอยัลตี้
มารเก็ตติ้ง จํากัด

บริษัทยอยทางตรง
บริษัท เซ็นทรัล บางกอก
คอนเวนชั่นและ
เอ็กซิบิชั่น จํากัด
บริษัท เซ็นทารา
อินเตอรเนชั่นแนล
แมนเนจเมนท
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โรงแรมกะรน
ภูเก็ต จํากัด

บริษัทยอย

สัดสวนความเปน
เจาของ
2559
2558
(รอยละ)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

131

132
รายงานทางการเงิน

98.4
100
100
100
100
75
74

100

98.4
100
100
100
100
75
74

100

โรงแรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม
ไมไดประกอบ
กิจการ
อาหารและ
เครื่องดื่ม
ไมไดประกอบ
กิจการ
โรงแรม
โรงแรม
ไมได
ประกอบ
กิจการ

100

100

โรงแรม

100

100

โรงแรม

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทยอยทางออม
CIM for Hotel
ไมได
Management - Egypt,
ประกอบ
S.A.E.
กิจการ
Centara Capital Limited
(เดิมชื่อ Centara (Hong Kong) ไมได
Hotel Management
ประกอบ
Co., Limited)
กิจการ
รวม

บริษัทยอย

100

100

100

100

1,500

16,137

914

577

-

232

ทุนชําระแลว
2559
2558

31,770

36,000 36,000
1,327,486 618,936
483,886 483,886

179,760 179,760

1,500

160,000 160,000

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

67

-

-

2559

66

-

-

-

-

-

-

-

-

2559

-

-

-

-

-

-

-

-

2558

ราคาทุน

-

-

2558

-

-

2559

-

-

-

-

-

-

-

-

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

-

-

2558
(พันบาท)

การดอยคา

-

-

-

-

-

-

-

-

2558
(พันบาท)

การดอยคา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ราคาทุน - สุทธิ
2559
2558

-

-

-

-

-

-

-

-

ราคาทุน - สุทธิ
2559
2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินปนผลรับ
2559
2558

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินปนผลรับ
2559
2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สัดสวนความเปน
เจาของ
2559
2558
(รอยละ)

55,000

190,000 190,000

55,000

145,000 145,000

ทุนชําระแลว
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทยอยทางออม
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
สุคนธา จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลสมุย
วิลเลจ จํากัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
แมสอดฮิลล จํากัด
บริษัท ซีอารจี
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลบริการ ซักรีด
จํากัด
บริษัท ซีอารจี อินเตอร
เนชั่นแนล ฟูด จํากัด
บริษัท เอส.พี. เรียลตี้
ลันตาบีช จํากัด
Centara Maldives Pvt. Ltd.
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd.
Centara (Shanghai)
Hotel Management
Co., Ltd.

บริษัทยอย

สัดสวนความเปน
เจาของ
2559
2558
(รอยละ)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559
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134
รายงานทางการเงิน

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

431,462

117,591

69

25
274,588
1,585,332
(118,322)
(15,752)
1,725,846

36.05
239,012
215,190
(110,342)
(17,672)
326,188

27,050

7,034

R.M.L. Leisure
บริษัทยอยอื่น
Pvt. Ltd.
ที่ไมมีสาระสําคัญ
(พันบาท)
26
129,184
1,555,920
(706,793)
(874,269)
104,042

บริษัทยอยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวนบริษัทยอยดังตอไปนี้

Centara Maldives
Pvt. Ltd.

129,899

713,036

รวม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท
เซ็นทรัลหัวหิน
บีชรีสอรท จํากัด

31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ตัดรายการ
ระหวางกัน

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง
ประเทศมัลดีฟส
ประเทศมัลดีฟส
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศอียิปต
เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ กอนการตัดรายการระหวางกัน

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

บริษัทยอย
Centara Maldives Pvt. Ltd.
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd.
Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd.
CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E.
Centara Capital Limited
(เดิมชื่อ Centara (Hong Kong) Hotel Management
Co., Limited)

12

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559

68
135

136
รายงานทางการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

231,425

124,220

71

25
198,153
1,618,860
(134,196)
(757,116)
925,701

36.05
198,580
265,267
(101,568)
(17,702)
344,577

-

748

96,948

7,084

R.M.L. Leisure
บริษัทยอยอื่น
Pvt. Ltd.
ที่ไมมีสาระสําคัญ
(พันบาท)
26
74,820
1,919,442
(684,886)
(936,499)
372,877

31 ธันวาคม 2558

686

10,573

R.M.L. Leisure
บริษัทยอยอื่น
Pvt. Ltd.
ที่ไมมีสาระสําคัญ
(พันบาท)
929,094
40,665
2,638
43,303

236,734

ตัดรายการ
ระหวางกัน

-

-

ตัดรายการ
ระหวางกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

Centara Maldives
Pvt. Ltd.

70

1,076

47,777

47,469
-

903,041
191,106
4,304
195,410

624,779
131,677
131,677

Centara Maldives
Pvt. Ltd.

31 ธันวาคม 2559

696,411

รวม

1,762

106,567

รวม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท
เซ็นทรัลหัวหิน
บีชรีสอรท จํากัด

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม

รายได
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรทีแ่ บงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

บริษัท
เซ็นทรัลหัวหิน
บีชรีสอรท จํากัด

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559

137

24,625

รวม

88,046

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

-

13

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

1

72

8,551
18,371
(2,298)

47,135

(6,070)

774

งบการเงินรวม
2559
2558

53,284

649,543
147,605
(6,366)
141,239

889,195
188,541
73,487
262,028

R.M.L. Leisure
บริษัทยอยอื่น
Pvt. Ltd.
ที่ไมมีสาระสําคัญ
(พันบาท)
792,059
(23,344)
32,889
9,545

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

643,284
643,284

643,284
643,284

367,490
367,490

367,490
367,490

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(202,270)
(16,084)
(218,354)

(185,605)
(16,665)
(202,270)

(90,667)
(12,920)
(103,587)

(77,747)
(12,920)
(90,667)

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

441,014
424,930

457,679
441,014

276,823
263,903

289,743
276,823

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัทและบริษัทประกอบดวยที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ถือครองเพื่อหา
ประโยชนจากรายไดคาเชา

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประเมินราคาโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ
โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยที่ใชงานอยูในปจจุบัน มีดังนี้

รายได
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไร (ขาดทุน) ที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

บริษัท
เซ็นทรัลหัวหิน
บีชรีสอรท จํากัด

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Centara Maldives
Pvt. Ltd.

31 ธันวาคม 2558

ตัดรายการ
ระหวางกัน

(7,077)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ
บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด
บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล
(ประเทศไทย) จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
มูลคาสุทธิทางบัญชี
มูลคายุติธรรม
2559
2558
2559
2558
(ลานบาท)
272
2,294
284
2,426

วันที่ในรายงาน
ประเมินลาสุด
4 ตุลาคม 2559
15 ตุลาคม 2558
21 ธันวาคม 2554

153
425

157
441

307
2,601

307
2,733

73
138

รายงานทางการเงิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

139

•
•
•
•
•

(21,815)
30,748,233
577
338,985
(988)
227,077
822,699
(496)
448,763

75

(1,335)
3,144,185
(4,157)
6,739,427
(259)
747,669
2,410,744

(15,157)
15,868,684

30,015,743
1,312,478
(3,308)
(554,865)
255,062
506,497
(418,086)
(5,065)
228,949
3,368
3,827
(8,079)
817,118
5,581
430,695
64,479
764
(46,679)
3,051,533
127,599
36,640
(70,252)
6,557,086
214,163
101,142
(128,807)
15,519,741
387,278
272,219
(295,397)
744,815
3,513
186
(586)
2,410,744
-

230,983
812
(1,342)
3,545
11,619
42,070
171,171

169,762
564,976
(479,423)
(1,065)
206,787
23,016
5,349
(4,861)
814,506
1,933
842
(163)
383,229
70,982
1,210
(28,271)

3,108

สวนปรับปรุง
ที่ดิน
ที่ดิน

ขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
อัตราการเขาพัก (อยูในชวงระหวาง 74% - 85%)
อั ต ราค า ห อ งพั ก (ถั ว เฉลี่ ย 1,680 บาท/คื น ถึ ง 5,000
บาท/คืน)
อัตราคิดลด (ถัวเฉลี่ย 11% - 12%)
อัตราการเพิ่มขึ้นของคาเชาในตลาดที่ประมาณการ
ไว (ถัวเฉลี่ย 3%)
อัตราคาเชาเฉลี่ย (393 บาท/ตารางเมตร/เดือน)

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ

เทคนิคการประเมินมูลคา
วิธี คิ ด จากรายได เป น การประเมิ น มู ลค า ยุติ ธรรม
ของทรั พ ย สิ นโดยการแปลงค าผลประโยชน ที่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคตใหกลับมาเปนมูลคาปจจุบันของ
ทรัพ ยสิน ซึ่ งผลประโยชนนั้นสามารถระบุไดแ น
ชัดวาเกิดจากการใชทรัพยสินดังกลาว

14

เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค า และข อ มู ล ที่ ไ ม ส ามารถสั ง เกตได ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการวั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังตอไปนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญ

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 2,601
ลานบาท และ 1,151 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 2,733 ลานบาทและ 1,217 ลานบาท ตามลําดับ) ถูกจัดลําดับชั้นการ
วัดมูลคายุติธรรม อยูในระดับที่ 3 จากเกณฑขอมูลที่นํามาใชในเทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรม

-

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระจากภายนอก ซึ่งมี
คุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทดังกลาว ผูประเมินราคา
ทรัพยสินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัทเปนประจํา

2,841,991
141,671
115,910
(59,658)

ลําดับชั้นมูลคายุติธรรม

6,256,622
272,391
85,931
(99,928)

ยานพาหนะ
งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
เครื่องใชใน
สํานักงาน
การดําเนินงาน
(พันบาท)

การวัดมูลคายุติธรรม

14,877,584
449,331
263,873
(242,218)

4 ตุลาคม 2559
15 ตุลาคม 2558

738,932
1,199
1,593
(17)

รวม

วันที่ในรายงาน
ประเมินลาสุด

2,410,744
-

บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิทางบัญชี
มูลคายุติธรรม
2559
2558
2559
2558
(ลานบาท)
264
1,151
277
1,217
264
277
1,151
1,217

สวนปรับปรุง
สัญญาเชา

ผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ

สินทรัพยระหวาง
กอสราง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

28,700,157
1,525,499
(4,715)
(436,181)

รายงานประจำ�ปี 2559

74
140

รายงานทางการเงิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

141

142
รายงานทางการเงิน

264,354
21,647
286,001
44,960
(456)
330,505

-

2,410,744
2,410,744

2,410,744
2,410,744

417,164
417,164

458,814
458,814

474,578
474,578

10,090,315
10,090,315

10,513,216
6,019
10,519,235

10,785,784
6,551
10,792,335

2,691,210
2,691,210

2,863,199
2,863,199

3,097,946
3,097,946

-

-

1,293,252
1,293,252

1,346,160
53
1,346,213

997,976
5,867
1,003,843

448,763
448,763

430,695
430,695

383,229
383,229

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
เครื่องใชใน
สํานักงาน
การดําเนินงาน
(พันบาท)

1,705,320
213,300
(7)
(15)
(67,665)
1,850,933

1,838,148
217,254
(13,873)
(278,314)
(57,895)

523,292
523,292

524,422
27,982
552,404

575,012
30,359
605,371

สวนปรับปรุง
สัญญาเชา

264,714
34,693
299,407

209,135
55,625
(46)

สวนปรับปรุง
สัญญาเชา

75,050
75,050

78,460
1,187
79,647

71,742
1,321
73,063

ยานพาหนะ

149,302
10,284
(7,559)
152,027

133,724
20,324
(4,746)

ยานพาหนะ

338,453
338,453

254,530
254,530

169,230
169,230

สินทรัพยระหวาง
กอสราง

532
532

532
-

สินทรัพยระหวาง
กอสราง

18,288,243
18,288,243

18,880,240
35,241
18,915,481

18,966,241
44,098
19,010,339

รวม

11,100,262
1,791,495
(17,383)
(11)
(414,373)
12,459,990

9,689,818
1,734,827
(1,170)
(323,213)

รวม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

77

ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 6,098 ลาน
บาท (2558: 5,403 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษทั
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษทั
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

2,410,744
2,410,744

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ
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3,693,887
465,419
(120)
(1,068)
(109,901)
4,048,217

3,158,676
529,583
(1,594)
92,513
(85,291)

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษทั
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

ที่ดิน

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

5,000,506
1,022,839
(17,256)
1,072
(228,792)
5,778,369

4,085,249
890,394
14,297
185,801
(175,235)

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
เครื่องใชใน
สํานักงาน
การดําเนินงาน
(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
ขาดทุนจากการดอยคา (กลับรายการ)
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดิน

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559
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รายงานทางการเงิน

283,158
80
1,593
284,831
2,776
287,607

774,987
774,987
774,987

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

มูลคาสุทธิทางบัญชี

คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดิน

89,751
13,287
103,038
15,738
118,776

-

313,198
40,726
353,924

277,333
38,431
(2,566)

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

2,014,339
4,163
59,315
2,077,817

2,011,358
943
7,108
(5,070)

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

79

480,565
73,237
(2,960)
550,842

421,558
59,594
(587)

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ

78

1,120,975
20,057
19,234
(3,855)
1,156,411

1,101,576
8,790
11,422
(813)

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ

121,143
17,588
(12,235)
126,496

111,856
20,376
1,210
(12,299)

297,788
40,998
(5,092)
333,694

263,901
34,334
(447)

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
เครื่องใชใน
สํานักงาน
การดําเนินงาน
(พันบาท)

520,448
18,365
4,924
(5,510)
538,227

487,008
19,512
14,578
(650)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
เครื่องใชใน
สํานักงาน
การดําเนินงาน
(พันบาท)

250,194
48,038
298,232

201,591
48,649
(46)

สวนปรับปรุง
สัญญาเชา

815,097
1,010
(4,002)
812,105

813,468
950
842
(163)

สวนปรับปรุง
สัญญาเชา

58,091
504
(1,235)
57,360

55,612
2,479
-

ยานพาหนะ

78,262
250
(1,235)
77,277

74,966
1,435
1,861
-

ยานพาหนะ

-

-

สินทรัพยระหวาง
กอสราง

48,782
74,897
(86,157)
37,522

9,119
82,067
(42,404)
-

สินทรัพยระหวาง
กอสราง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,502,874
219,241
(9,287)
1,712,828

1,309,746
196,774
(3,646)

รวม

5,778,864
138,856
(2,434)
(26,837)
5,888,449

5,667,496
134,153
(3,790)
(18,995)

รวม

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

145

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลวแตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 259 ลานบาท
(2558: 201 ลานบาท)

4,175,621
4,175,621

4,248,008
27,982
4,275,990

รวม

4,327,391
30,359
4,357,750

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายงานทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยไมไดจํานองที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง เปนหลักประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (2558: 3,808 ลานบาท)
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญากับธนาคารในประเทศสามแหงเพื่อรับวงเงินสินเชื่อ
ระยะสั้นประเภทตางๆ ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะไมจําหนาย จํานําหรือจํานองอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาที่มีอยูหรือที่จะมีในอนาคตเปนจํานวนเกินกวาที่ตกลงตามสัญญา โดยไมไดรับการยินยอมจากธนาคาร
ตามสัญญาเงินกูยืมระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง CWH
ตกลงจะไมจําหนาย จาย โอน ใหเชา กอใหเกิดภาระผูกพันในสิทธิการเชาชวงที่ดิน รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสราง
โดยไมไดรับการยินยอมจากธนาคาร ทั้งนี้ในระหวางป 2559 CWH ไดชําระคืนเงินกูยืมทั้งจํานวน และไดปลดภาระ
ผูกพันดังกลาวแลว
ป 2559 และ 2558 ไมมีตนทุนการกูยืม บันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพย

80

37,522
37,522
19,917
19,917
126,496
126,496
605,569
605,569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

774,987
774,987

168,831
168,831

1,723,893
1,723,893

204,533
204,533

513,873
513,873

48,782
48,782
20,171
20,171
121,143
121,143
640,410
640,410

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

774,987
774,987

181,793
181,793

1,701,141
1,701,141

222,660
222,660

536,921
27,982
564,903

9,119
9,119
19,354
19,354
111,856
111,856
223,107
223,107
680,018
680,018
1,734,025
1,734,025
193,407
193,407
774,987
774,987

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

ที่ดิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ
อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
เครื่องใชใน
สํานักงาน
การดําเนินงาน
(พันบาท)

สวนปรับปรุง
สัญญาเชา

581,518
30,359
611,877

สินทรัพยระหวาง
กอสราง
ยานพาหนะ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ตามสัญญาเชาชวงทรัพยสินของโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ ทรัพยสินที่เชาที่บริษัทไดดําเนินการ
บูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือกอสราง แกไข ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซมหรือสรางทดแทนทรัพยสินเดิม จะโอนเปน
กรรมสิทธิ์ของการรถไฟแหงประเทศไทย
ตามสั ญญาเชาที่ดิน อาคารและทรัพยสินของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสรางและสวนติดตั้ง
เพิ่มเติมของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด จะโอนเปนกรรมสิทธิ์ของการรถไฟ
แหงประเทศไทย
อาคารโรงแรม สิ่ งปลู กสร างและส ว นติ ด ตั้ งของบริ ษั ท ย อ ยแห งหนึ่ งคื อ บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล เวิ ลด จํ ากั ด
(“CWH”) ตองโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใดๆ ที่ CWH ไดซอมแซมปรับปรุง หรือกอสรางขึ้นบน
ที่ดินที่เชาชวงใหแกเจาของทรัพยสินคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยภายใตสัญญาเชาชวงที่ดินดังกลาว มีจํานวน 2,309 ลานบาท (2558: 2,400 ลานบาท)

81

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

147

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
15

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใชเปนการประมาณการสําหรับ 5 ปขางหนา โดยมีอัตราการเติบโตสอดคลอง
กับประมาณการของอุตสาหกรรม สวนประมาณการกําไรขั้นตนอางอิงจากประสบการณในอดีตกับการคาดการณ
การเติบโตของตลาด อัตราคิดลดที่ใชเปนอัตราโดยประมาณหลังหักภาษีเงินไดที่อางอิงกับอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของเงินทุนของกลุมบริษัทและคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่กลุมบริษัทดําเนินการอยู

คาความนิยม
งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

314,602
314,602

16

สิทธิการเชา

314,602
314,602

คาความนิยมจํานวน 115 ลานบาท และจํานวน 199 ลานบาท เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส
กรุป จํากัด และลงทุนทางออมในบริษัท ซีอารจี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูด จํากัด ตามลําดับ กลุมบริษัททดสอบการดอยคา
ของคาความนิยมเปนประจําทุกป
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนี้เปนมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัท ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูง
กวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

งบการเงินรวม
2559
2558
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
จําหนาย
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

730,138
167,289

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
752,256
101,092
95,411
192,650
110,730
104,640

(2,743)
(119)
(189,936)
704,629

41,921
(256,689)
730,138

(104,706)
107,116

(98,959)
101,092

ขอสมมติที่สําคัญในการประมาณการมูลคาจากการใชมีดังนี้
งบการเงินรวม
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส
บริษัท ซีอารจี
กรุป จํากัด
อินเตอรเนชั่นแนล ฟูด จํากัด
2559
2558
2559
2558
( รอยละ)
อัตราการเติบโต
ปที่ 1 – 5
หลังจากปที่ 5
กําไรขั้นตน
อัตราคิดลด
148
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5
64
8.6
82

5
65
6.1

5
69
8.6

7
71
6.1
83

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
17

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
คาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายสะสมและขาดทุน
จากการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
ขาดทุนจากการดอยคา (กลับรายการ)
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
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244,465
16,684
4,715
(1,352)

งบการเงินรวม
คาสิทธิแรกเริ่ม
คาสัญญาสิทธิ
รอตัดบัญชี
(พันบาท)

คาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
รวม

239,926
-

301,261
30,140
(22,073)

-

-

264,648
12,331
3,308
(6,993)

239,926
-

309,328
53,894
(15,093)

813,902
66,225
3,308
(22,086)

(249)
273,045

239,926

348,129

(249)
861,100

136

785,652
46,824
4,715
(23,425)
136

161,307
32,679
(166)
(1,346)

79,976
23,993
-

124,556
28,023
609
(20,638)

365,839
84,695
443
(21,984)

192,474

103,969

132,550

428,993

84

คาตัดจําหนายสําหรับป
โอน
ขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

29,390
11
(12)
(6,318)
215,545

งบการเงินรวม
คาสิทธิแรกเริ่ม
คาสัญญาสิทธิ
รอตัดบัญชี
(พันบาท)
23,993
29,629
(2,848)
(13,757)
127,962
145,574

รวม
83,012
11
(2,860)
(20,075)
489,081

83,158

159,950

176,705

419,813

72,174
57,500

135,957
111,964

176,778
202,555

384,909
372,019
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

85,134
3,106
3,790
(1,042)
90,988
1,121
2,434
94,543

85

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
(พันบาท)
คาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

59,532
9,521
(1,040)
68,013
9,085
77,098

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
18

25,602
22,975
17,445

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย
2559
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีสุทธิ
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2558

2559

หนี้สิน
2558

153,843
(38,839)

(พันบาท)
191,232
(200,780)
(24,663)
38,839

(156,405)
24,663

115,004

166,569

(131,742)

86

(161,941)

สินทรัพย

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

2559

2558

2559

2558

57,744
(10,227)
47,517

(พันบาท)
74,257
(10,227)
10,227
74,257
-

-

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินรวม
บันทึกเปน(รายจาย)/รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 32)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ความแตกตางของคาเสื่อมราคา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อื่นๆ
รวม

36,652
53,415
39,384
40,791
20,990
191,232

(1,363)
(5,032)
3,609
(40,791)
6,188
(37,389)

-

35,289
48,383
42,993
27,178
153,843

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ความแตกตางของคาเสื่อมราคา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
อื่นๆ
รวม

(155,742)
(475)
(188)
(156,405)

(44,070)
(312)
(44,382)

7
7

(199,812)
(787)
(181)
(200,780)

7

(46,937)

สุทธิ

34,827
87

(81,771)
งบการเงินรวม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริ ษทั โรงแรมเซ็ นทรั ลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที
1 มกราคม
2558
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ความแตกต่างของค่าเสื อมราคา
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อืนๆ
รวม

75,871
60,503
26,845
80,753
18,156
262,128

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
(หมายเหตุ 32)
(พันบาท)
(39,219)
(7,088)
(689)
(39,962)
2,834
(84,124)

13,228
13,228

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

ณ วันที
31 ธันวาคม
2558

36,652
53,415
39,384
40,791
20,990
191,232

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ความแตกตางของคาเสื่อมราคา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ความแตกตางของคาเสื่อมราคา

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ความแตกต่างของค่าเสื อมราคา
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
อืนๆ
รวม

(128,478)
(454)
(151)
(129,083)

(27,264)
(21)
(27,285)

สุ ทธิ

133,045

(111,409)

-

(37)
(37)

(155,742)
(475)
(188)
(156,405)

13,191

34,827

สุทธิ


รายงานทางการเงิน

74,257

ณ วันที่
1 มกราคม
2558
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ความแตกตางของคาเสื่อมราคา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม

154

12,033
49,361
12,779
84
74,257

32,702
52,890
9,847
96
95,535

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน(รายจาย)/รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 32)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

(12,033)
(5,225)
756
(11)
(16,513)

-

44,136
13,535
73
57,744

(10,227)

-

(10,227)

(26,740)

-

47,517

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน(รายจาย)/รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 32)
(พันบาท)
(20,669)
(3,529)
(1,540)
(12)
(25,750)

4,472
4,472

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

12,033
49,361
12,779
84
74,257

89
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปนี้

20

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559
2559
2558
2559
2558
(รอยละตอป)
(พันบาท)

งบการเงินรวม
2559
2558
36,747

ยอดขาดทุนยกไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
35,095
-

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในป 2560 - 2564 ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่ยังไมสิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดปจจุบันนั้น กลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม
มีความเปนไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว
19

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินมัดจํา
เงินจายลวงหนาคากอสราง
คาบริการที่จอดรถจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม

459,114
9,161
70,332
725
539,332

90
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
438,109
3,716
6,997
14,570
750
4,985
74,727
838
725
758
528,244
5,191
12,740

สวนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
สวนที่มีหลักประกัน
สวนที่ไมมีหลักประกัน
7.18 - 7.38

986
12,019
13,005

4,456
66,733
71,189

6,343
6,343

3.39 - 4.03

706,983
706,983

144,354
250,000
394,354

-

250,000
250,000

719,988

465,543

6,343

257,479

-

288,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
สวนที่มีหลักประกัน
สวนที่ไมมีหลักประกัน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน
กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนที่มีหลักประกัน

4.03

127,199

756,786

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนที่ไมมีหลักประกัน

3.85

1,000,000

3,300,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
สวนที่ไมมีหลักประกัน

5.80

-

1,804

1,000,000

7,479
7,479

3,300,000

-

-
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

อัตราดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559
2559
2558
2559
2558
(รอยละตอป)
(พันบาท)

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนที่ไมมีหลักประกัน

5

3.00

66,382

66,860

424,300

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

-

5,861

-

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้น

1,913,569

สวนที่ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่มีหลักประกัน
หุนกู
สวนที่ไมมีหลักประกัน

4,596,854

1,430,643

661,900

4,974
4,512,353

4.03

874,269

2,402,707

2.41 - 3.39 4,979,716

1,698,670

4,979,716

1,698,670

5,853,985

4,101,377

4,979,716

1,764,670

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

-

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยไมหมุนเวียน

5,853,985

318
4,101,695

-

4,979,716

66,000

1,764,670

เงินกูยืมที่ มีหลักประกันมีจํานวนทั้ งสิ้น 1,709 ลานบาท (2558: 3,308 ลานบาท) ในงบการเงินรวมและ 354 ลาน
บาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การกูยืมจากธนาคารใชหลักประกันเปนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ของกลุมบริษัท (หมายเหตุ 14) และค้ําประกันโดยบริษั ท ส วนหลักประกั นของหนี้ สิ นตามสั ญ ญาเช า
การเงิน คือ การที่บริษัทจะตองมอบคืนสิทธิในสัญญาเชาแกผูใหเชาในกรณีที่กลุมบริษัทผิดสัญญา

92
รายงานทางการเงิน

บริษัทและบริษัทยอยตองดํารงอัตราสวนทางการเงินและปฏิบัติตามขอกําหนดตามที่ระบุในสัญญากูยืมเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 974 ลานบาท
และ 170 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 931 ลานบาท และ 169 ลานบาท ตามลําดับ)

รวมเงินกูยืมระยะยาว

158

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ไดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
ครบกําหนดภายในหนึ่งป
1,913,569
4,590,993
1,430,643
4,507,379
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 3,354,269
3,552,830
2,480,000
1,764,670
ครบกําหนดหลังจากหาป
2,499,716
548,547
2,499,716
รวม
7,767,554
8,692,370
6,410,359
6,272,049

หุนกู

ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 3/2553
ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 2/2554
ครั้งที่ 1/2556
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 3/2559

อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนดชําระ
(รอยละ)
3.85
23 มิถุนายน 2560
3.85
29 มิถุนายน 2560
4.86
29 มีนาคม 2559
4.75
29 มีนาคม 2559
4.02
30 กันยายน 2559
3.30
3 กันยายน 2559
2.41
19 พฤศจิกายน 2561
2.09
30 มีนาคม 2563
2.45
11 สิงหาคม 2564
2.78
29 กันยายน 2565
2.97
29 กันยายน 2566
3.39
29 กันยายน 2569

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
300,000
1,000,000
1,500,000
700,000
700,000
800,000
980,000
1,000,000
1,000,000
500,000
5,980,000
5,000,000
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
(284)
(1,330)
5,979,716
4,998,670
(1,000,000)
(3,300,000)
4,979,716
1,698,670

คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
สุทธิ
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ที่
ทํากับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อใชในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากหุนกู จาก
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.85 ตอป จายชําระรายไตรมาสตามที่กําหนดในสัญญาหุนกู เปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 6 เดือนบวกรอยละ 1.90 ตอป จายชําระรายหกเดือน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะสิ้นสุดใน
เดือนมิถุนายน 2560
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้

หุนกูเหลานี้เปนหุนกูชนิดระบุชื่อ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูเหลานี้มีขอจํากัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระแลว
การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยที่ประกอบธุรกิจที่สําคัญ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบการออกและเสนอขายหุนกูในเดือน
พฤศจิกายน 2558 หุ นกูดั งกลาวเป นหุ นกูป ระเภทไมด อยสิ ท ธิ และไม มีหลั กประกัน มูลค า 700 ลานบาท ซึ่ งที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน มูลคา 800
ลานบาท ซึ่งที่ ประชุมผูถือหุนของบริษั ทมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ นกูดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2552
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน มูลคา 980
ลานบาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2559
เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2559 บริ ษั ท ออกหุ น กู ช นิ ด ระบุ ชื่ อ ผู ถื อ ประเภทไม ด อ ยสิ ท ธิ และไม มี ห ลั ก ประกั น
มูลคา 2,500 ลานบาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวแลว
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

94
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
6,056,376
6,729,216 6,410,359 6,277,023
1,711,178
1,969,333
7,767,554
8,698,549 6,410,359 6,277,023

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
รวม
21

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - กิจการอื่น
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้คาซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินมัดจําหองพัก
คาใชจายคางจาย
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
817,089
734,582
51,535
67,909
19,231
6,144
21,219
50,458
5
54,401
70,984
105,770
103,981
6,216
8,764
46,949
189,710
115,280
109,677
423,983
432,942
91,254
92,856
817,772
990,867
2,232,782
2,502,540
337,917
356,334
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

23

ยอดเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินหยวน
สกุลเงินเหรียญฮองกง
รวม
22

2,002,154
227,687
2,839
102
2,232,782

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
2,202,242
337,917
356,334
297,014
3,182
102
2,502,540
337,917
356,334

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความ
เสี่ยงของชวงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินมัดจํา
เงินประกันผลงาน
ภาษีหัก ณ ที่จายและภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย
อื่นๆ
รวม

11,370
34,601
181,449
9,205
236,625

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
15,171
77
29
6,503
5,519
23,808
33,076
46,095
168,941
53
207,973
39,656
51,643

งบการเงินรวม
2559
2558
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินหยวน
รวม

199,741
36,882
2
236,625
96

รายงานทางการเงิน

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมี
กองทุน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

218,557
218,557

199,539
199,539

67,079
67,079

63,896
63,896

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ประเภทสกุลเงินตราของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
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ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
183,567
39,656
24,262
144
207,973
39,656

51,643
51,643

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ
วันที่ 1 มกราคม
รับรูในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

199,539

136,791

63,896

49,239

20,561
5,188
25,749

11,384
3,860
15,244

5,932
1,640
7,572

4,037
1,112
5,149
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
บริ
ษัท โรงแรมเซ็
นทรัลพลาซา
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวม
2559
2558

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)

-

66,140

-

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติหลั กในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตรประกั นภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ ยถวง
น้ําหนัก) ไดแก
งบการเงินรวม
2559
2558

22,357

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(รอยละ)

อื่นๆ
ผลประโยชนจาย

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม

(6,731)
(6,731)

(18,636)
(18,636)

(4,389)
(4,389)

(12,849)
(12,849)

2.60
3.00
6.00 - 7.00

2.60
3.00
6.00 - 7.00

2.60
3.00
6.00 - 7.00

2.60
3.00
6.00 - 7.00

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ

218,557

199,539

67,079

63,896

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2559
2558
สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟอ
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

-

(พันบาท)
1,161
25,021
39,958
66,140

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

225
5,351
16,781
22,357

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวเปน 11 ป (2558:
11 ป)
การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน ที่
กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลง
รอยละ 1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ลานบาท)

เพิ่มขึ้น
(14)

ลดลง
15

14

(13)

เพิ่มขึ้น
(3)
2

ลดลง
2
(3)
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงรอยละ 1)
24

เพิ่มขึ้น
(14)

ลดลง
14

เพิ่มขึ้น
(2)

ลดลง
3

14

(13)

2

(3)

ประมาณการหนี้สินสําหรับคารื้อถอน
งบการเงินรวม
(พันบาท)
87,290
8,887
(4,823)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินใชไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินใชไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

91,354
10,801
(4,684)
97,471

100
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ลานบาท)

รายงานทางการเงิน

25

ทุนเรือนหุน
มูลคาหุน
2559
2558
ตอหุน จํานวนหุน
จํานวนเงิน
จํานวนหุน
จํานวนเงิน
(บาท)
(พันหุน / พันบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ

1

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

หุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ

1

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
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•
•

ส่ วนงาน 1 สวนงานโรงแรมและบริการที่เกี่ยวของ
ส่ วนงาน 2 สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานที่รายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรหลัง
ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรหลังภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานนั้นเปนขอมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน

(73)
2,183
(431)
1,752
34
2,370
(414)
1,956
(124)
(124)
(149)
(149)
(73)
2,307
(431)
1,876

103

34
2,519
(414)
2,105
654
(113)
541
(73)
1,653
(318)
1,335

10,630
16
84
10,730
5,785
458
3,738
9,981

34
1,770
(301)
1,469

กลุมบริษัทมี 2 สวนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจที่สําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน
ธุรกิจที่สําคัญนี้ผลิตสินคาและใหบริการที่แตกตางกัน และมีการบริหารจัดการแยกตางหาก เนื่องจากใชเทคโนโลยี
และกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแตละหนวยงานธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานที่รายงานของกลุม
บริษัทโดยสรุปมีดังนี้

สวนงานโรงแรม
และบริการที่เกี่ยวของ
2559
2558

สวนงานดําเนินงาน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

27

สวนงานการขาย
อาหารและไอศกรีม
2559
2558

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุ ทธิของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส วนของเจาของประกอบดวย
ผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา

9,050
269
1,088
10,407
5,598
422
2,009
652
8,681

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลตางการแปลงคาทั้งหมดจาก
งบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ

9,232
235
1,083
10,550
5,737
414
2,133
530
8,814

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

10,200
10
74
10,284
5,537
458
3,634
1
9,630

รวมสวนงาน
ที่รายงาน
2559
2558
(ลานบาท)
19,862
19,250
251
279
1,167
1,162
21,280
20,691
11,522
11,135
872
880
5,871
5,643
530
653
18,795
18,311

สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบั ญ ญั ติ แห งพระราชบั ญ ญั ติ บริษั ท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัท จะตองจัด สรรทุ นสํ ารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได

749
(113)
636

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม

(300)
(232)
(842)
(1,374)
(66)
(49)
(878)
(232)
(1,225)

ตัดรายการ
ระหวางกัน
2559
2558

สํารองประกอบดวย

(313)
(274)
(813)
(1,400)
(68)
(39)
(895)
(274)
(1,276)

สํารอง

รายได
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

26

2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

19,562
19
325
19,906
11,456
823
4,993
298
17,570

รวม

2558

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

18,937
5
349
19,291
11,067
841
4,748
379
17,035

รายงานประจำ�ปี 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
บริ
ษัท โรงแรมเซ็
นทรัลพลาซา
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สวนงานภูมิศาสตร

28

รายไดอื่น

กลุมบริษัทมีการจัดการสวนงานธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน สวนงานธุรกิจเหลานี้ดําเนินงานใน เขตภูมิศาสตรหลัก
ดังนี้
ประเทศไทย เปนประเทศที่บริษัทใหญตั้งอยูและดําเนินงานทางธุรกิจเปนหลักของกลุมบริษทั ขอบเขตการดําเนินงานหลัก
ในเขตภูมิศาสตรนี้ประกอบดวย สวนงานโรงแรมและบริการที่เกี่ยวของ และสวนงานการขายอาหารและไอศกรีม
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส กิจกรรมหลักคือ สวนงานโรงแรมและบริการที่เกี่ยวของ
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์

2559
ประเทศไทย
ประเทศมัลดีฟส
ตัดรายการระหวางกัน
รวม

170

รายงานทางการเงิน

รายได

19,448
1,832
(1,374)
19,906

2558
19,010
1,681
(1,400)
19,291

ผลการดําเนินงานตาม
สวนงาน
2559
2558
(ลานบาท)
1,873
1,711
232
165
(149)
(124)
1,956
1,752

สินทรัพยรวม
2559
2558
40,950
3,545
(20,098)
24,397

42,802
3,499
(21,858)
24,443

งบการเงินรวม
2559
2558
รายไดดอกเบี้ย
รายไดคาบริหารจัดการ
รายไดคาบริการ
รายไดจากการค้ําประกันเงินกูใหแกบริษัทยอย
กลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
คาเชารับและคาบริการอื่น
เงินสนับสนุน
เงินชดเชยคาสินไหมและคาชดเชยอื่นๆ
รายไดจากการขายน้ํามันใชแลว
อื่นๆ
รวม

18,565
216,325
1,934
395
6,000
14,982
85,247
343,448

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
4,922
125,039
133,336
201,945
156,621
285,769
151,650
169,500
20,436
20,643
48,696
4,402
6,952
9,210
17,710
15
18,776
106,254
25,964
40,531
354,024
486,662
707,685

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
บริ
ษัท โรงแรมเซ็
นทรัลพลาซา
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

29

30

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือนและคาแรง
ตนทุนบําเหน็จบํานาญ - โครงการ
ผลประโยชนทกี่ ําหนดไว
ตนทุนบําเหน็จบํานาญ - โครงการ
สมทบเงินที่กําหนดไว
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
2,788,852

23

25,749
42,818
1,556,810
4,414,229

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
2,836,299
552,021
532,960
15,244
36,606
1,549,074
4,437,223

7,572
22,106
328,529
910,228

คาใชจายตามลักษณะ
งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาที่ คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับตาง ๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

5,149
ตนทุนของอาหารและเครื่องดื่มใชไป
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
คาธรรมเนียมการใชสิทธิ
คาใชจายในการบริหารจัดการ
คาเชาที่ดินและอาคาร
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

19,419
350,781
908,309

โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป นสมาชิ กของกองทุ น โดยพนั กงานจายเงินสะสมในอั ตราร อยละ 5 ถึงอั ต รารอยละ 10 ของเงินเดื อ น
ทุ กเดื อ น และกลุ มบริ ษั ท จ ายสมทบในอั ต ราร อยละ 5 ถึ งอั ต ราร อ ยละ 10 ของเงิ นเดื อ นของพนั ก งานทุ กเดื อ น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ
กองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต

31

29

รายงานทางการเงิน

4,447,711
4,388,480
485,759
1,562,159
2,081,572

2558

2559

(พันบาท)
4,473,788
290,883
4,437,223
910,228
466,135
66,566
1,535,478
10,048
2,092,877
346,832

2558
311,818
908,309
15,985
318,176

ตนทุนทางการเงิน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ดอกเบี้ยจาย
บริษัทยอย
5
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมและหุนกู
รวมดอกเบี้ยจาย

172

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

298,537
298,537

379,549
379,549

13,052
176,164
189,216

31,255
202,962
234,217
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
32

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
2559
2558

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆที่บันทึกสูงไป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว

345,324
(12,585)
332,739

320,194
(644)
319,550

28,773
28,773

60,849
60,849

81,771
81,771

111,409
111,409

26,740
26,740

25,750
25,750

414,510

430,959

55,513

86,599

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม

2559
2558
รายได
รายได
กอน
(คาใชจาย) สุทธิจาก
กอน
(คาใชจาย) สุทธิจาก
ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได
(พันบาท)
7,012
(35)

6,977

7

7
108
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รายงานทางการเงิน

-

-

-

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

18

รวมภาษีเงินได

ผลตางจากการแปลงคา
หนวยงานในตางประเทศ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
รวม

ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
รวม

2559
2558
รายได
รายได
กอน
(คาใชจาย) สุทธิจาก
กอน
(คาใชจาย) สุทธิจาก
ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได
(พันบาท)

7,012
(28)

6,984

105,877
186

(66,140)
39,923

(37)

13,228
13,191

105,877
149

(52,912)
53,114

2559

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษี
สําหรับกิจการในตางประเทศ
ความแตกตางในอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงของ
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนในเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายตองหามทางภาษี
คาใชจายที่มีสิทธิหักภาษีไดเพิ่มขึ้น
การใชขาดทุนทางภาษีที่เดิมไมไดบันทึก
ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ขาดทุนที่ยังไมไดรับรูซึ่งเกิดจากรายการ
ระหวางกัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกสูงไป
อื่นๆ
รวม

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

17.49

(22,357)
(22,357)

4,472
4,472

งบการเงินรวม

(พันบาท)
2,370,632
474,126

(17,885)
(17,885)

2558

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

(พันบาท)
2,182,620
436,524

(14,578)

(11,521)

(6,806)
(18,836)
11,466
(58,096)
(951)

14,729
(4,718)
2,343
(36,511)
(2,857)

8,103

4,450

9,908
(12,585)
22,759
414,510

13,793
(644)
15,371
430,959

19.75

109
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
2559

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายตองหามทางภาษี
คาใชจายที่มีสิทธิหักภาษีไดเพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม

33

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

5.45

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
1,018,439
203,688
(148,694)
6,222
(9,416)
3,713
55,513

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

7.32

34

2558
(พันบาท)
1,182,352
236,470
(130,564)
1,165
(11,321)
(9,151)
86,599

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 675 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน
ในระหวางป 2559
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.40 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 540 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน
ในระหวางป 2558
35

เครื่องมือทางการเงิน

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ใหปรับลดอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เปนตนไป

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปน
สวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(ลานบาท/ลานหุน)
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุน
สามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

1,850
1,350

1,664
1,350

963
1,350

1,095
1,350

1.37

1.23

0.71

0.81

110
176

เงินปนผล

รายงานทางการเงิน

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล
ของระดับความเสี่ยงใหเปนที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ
ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจ
วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่น
ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวมสวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ นอกจากนี้ กลุมบริษัท
จะตองดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเงินกูและหุนกู

111
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส งผลกระทบตอการดํ าเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ มบริษั ท รายได และกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัทสวนใหญไมขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทไมมีสินทรัพยที่
ตองอางอิงอัตราดอกเบี้ยอยางมีนัยสําคัญ นโยบายของกลุมบริษัทคือ การทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับ
หุนกูทําใหกลุมบริษัทตกลงกับคูสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลตางระหวางจํานวนเงินตามดอกเบี้ยคงที่กับตามอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวในชวงเวลาที่กําหนดไว

กลุมบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม
ตารางดังตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แตไม
รวมถึงการแสดงขอมูลมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมหากมูลคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมา
จากการมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ กลุ มบริษั ท ลงทุ น ในบริษั ท ย อยที่ อ ยู ในต างประเทศสองแห งซึ่ งสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิมีค วามเสี่ ยงจากการ
แปลงคา อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไวเมื่อครบกําหนด
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวอยางสม่ําเสมอ โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงาน ไมพบวามีความเสี่ยง
จากสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
แตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัท มีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมได
คาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได
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รายงานทางการเงิน

31 ธันวาคม 2559
สินทรัพยทางการเงินที่วัดดวยมูลคา
ยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย (ระดับ 2)
หนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดดวยมูลคา
ยุติธรรม
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุนกู
รวม
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(มูลคาตามสัญญา 1,000 ลานบาท
(หมายเหตุ 20))

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

1

1

1,007
5,829
6,836

1,001
5,980
6,981

1

-

-

-

5,829
5,829

5,980
5,980

1

-

113
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
31 ธันวาคม 2558
สินทรัพยทางการเงินที่วัดดวยมูลคา
ยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย (ระดับ 2)
หนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดดวยมูลคา
ยุติธรรม
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุนกู
รวม
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(มูลคาตามสัญญา 1,000 ลานบาท
(หมายเหตุ 20))

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

1

1

3,229
5,059
8,288

6

-

3,159
4,999
8,158

-

-

359
5,060
5,419

6

354
4,999
5,353

36

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
สัญญาที่ยังไมไดรับรู
การกอสรางโรงแรม
เครื่องจักรและอุปกรณ
รวม

มูลคายุติธรรมสําหรับตราสารอนุพันธที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซึ่งไดมีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอน
ผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมบริษัทและคูสัญญาตาม
ความเหมาะสม

(พันบาท)

227,435
20,826
248,261

52,566
21,436
74,002

374
374

-

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเปนเวลา
1 - 26 ป จนถึง 2579 ป ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงที่รายเดือน หรือคิดเปน
รอยละของยอดขาย ดังนี้

-

มูลคายุติธรรมคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ฝายบริหารคาดวากลุมบริษัทจะตองจาย ณ วันที่ในรายงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
และคาบริการของบริษัท เซ็นทรัล
เรสตอรองส กรุป จํากัด
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
หลังจากหาป
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

426,145
331,138
11,476
768,759

413,606
275,927
1,174
690,707

-

-

กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดิน อาคารโรงแรมและสินทรัพยของโรงแรม เปนระยะเวลา 25 - 35 ป มีกําหนดระยะเวลา
เชาตั้งแตป 2529 ถึง 2588

114
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

กลุมบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายชําระคาเชาและคาบริการตามที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาวดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
หลังจากหาป
รวม
37

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

586,463
873,192
785,366
2,245,021

373,500
686,729
815,204
1,875,433

-

-

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2559
ในอัตราหุนละ 0.55 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทซึ่งจะจัดขึ้นใน
วันที่ 27 เมษายน 2560

38

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและ
ไม ไ ด นํามาใช ในการจั ด ทํ างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ออกและปรั บ ปรุงใหม เหล านี้ อาจ
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 กลุมบริษัทไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
116
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รายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจ
เกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การวัดมูลคายุติธรรม
(ปรับปรุง 2559)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

เรื่อง

สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การจัดประเภทรายการใหม
รายการบางรายการในงบการเงิ น ป 2558 ได มี ก ารจั ด ประเภทรายการใหม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การนํ า เสนอ
งบการเงินป 2559
งบการเงินรวม

การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เงินที่นําสงรัฐ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

118
รายงานทางการเงิน

39

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

กลุมบริษัทไดประเมินในเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม เหล านี้ ซึ่ งคาดว าไม มีผ ลกระทบที่ มี
สาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแก
บุคคลหรือกิจการอื่น
สิทธิการเชา
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด
กอนจัด
หลังจัด
ประเภท
ประเภท จัดประเภท ประเภท
ใหม
ใหม
ใหม
ใหม
(ลานบาท)

กอนจัด
ประเภท
ใหม

จัดประเภท
ใหม

1,013

(90)

923

310

-

310

19
786
(2,525)

90
(56)
56
-

109
730
(2,469)

101
(348)

-

101
(348)

การจัดประเภทรายการใหมนี้เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมบริษัทมากกวา
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า บริษัทฯมีผลการด�ำเนินงานตามงบก�ำไรขาดทุนรวมประจ�ำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีก�ำไรสุทธิ 1,849.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 186.0 ล้านบาท หรือ 11.2% เมื่อเทียบกับผลการด�ำเนินงานของปี 2558 ทั้งนี้ รายละเอียดของผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559
สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับ ปี 2559 และปี 2558
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจโรงแรม

ปี 2559
จำ�นวนเงิน
9,268.2

ปี 2558

%
46.7%

จำ�นวนเงิน
9,046.4

%
47.1%

เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึ้น + / ลดลง-)
จำ�นวนเงิน
%
+221.8
+2.5%

รายได้จากธุรกิจอาหาร

10,597.2

53.3%

10,169.7

52.9%

+427.5

+4.2%

รวมรายได้

19,865.4

100.0%

19,216.1

100.0%

+649.3

+3.4%

ต้นทุนขาย – ธุรกิจโรงแรม

(3,418.1)

(17.2%)

(3,321.6)

(17.3%)

+96.5

+2.9%

ต้นทุนขาย - ธุรกิจอาหาร(1)

(5,009.2)

(25.2%)

(4,779.1)

(24.9%)

+230.1

+4.8%

รวมต้นทุนขาย(1)

(8,427.3)

(42.4%)

(8,100.7)

(42.2%)

+326.6

+4.0%

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(7,159.3)

(36.0%)

(6,947.1)

(36.2%)

+212.2

+3.1%

28.6

0.1%

+7.3

+25.6%

บวก ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

35.9

0.2%

กำ�ไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA)

4,314.8

21.7%

4,196.9

21.8%

+117.9

+2.8%

หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

(1,684.6)

(8.5%)

(1,607.8)

(8.4%)

+76.8

+4.8%

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT)

2,630.2

13.2%

2,589.1

13.5%

+41.1

+1.6%

หัก ต้นทุนทางการเงิน

(358.0)

(1.8%)

(404.6)

(2.1%)

-46.6

-11.5%

หัก ภาษีเงินได้

(414.5)

(2.1%)

(431.0)

(2.2%)

-16.5

-3.8%

หัก (กำ�ไร) ขาดทุน สุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

(106.6)

(0.6%)

(88.0)

(0.5%)

+18.6

+21.1%

กำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานปกติ

1,751.1

8.8%

1,665.5

8.7%

+85.6

+5.1%

ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน

(33.4)

(0.2%)

(102.2)

(0.5%)

-68.8

-67.3%

รายได้พิเศษจากเงินสมทบปรับลดค่าเช่า

31.6

0.2%

-

-

+31.6

+100.0%

1. ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 19,865.4 ล้านบาท (ปี 2558: 19,216.1 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 649.3 ล้านบาท หรือ 3.4% โดยมี สัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ต่อรายได้
จากธุรกิจอาหาร อยู่ที่ 47: 53 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับสัดส่วนรายได้ในปี 2558
ธุรกิจอาหารมีการเติบโตของรายได้ทั้งสิ้น 427.5 ล้านบาท (หรือเติบโต 4.2%) คิดเป็น 65.8% ของการเติบโตของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสาเหตุหลักของการเติบโตมา
จากการขยายจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น จ�ำนวน 38 สาขา ในขณะที่อัตราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม ลดลง 0.7% โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจ�ำนวนแบรนด์อาหาร
ทั้งสิ้น 11 แบรนด์ และ มีจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น 830 สาขา ( 792 สาขา ณ 31 ธันวาคม 2558)
ธุรกิจโรงแรม มีการเติบโตของรายได้ทั้งสิ้น 221.8 ล้านบาท (หรือเติบโต 2.5%) จากปีก่อน การเติบโตอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอัตรา 8.9% ในปี 2559 นี้
ยังคงผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการเข้าพักที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีอัตราการเข้าพัก ของปี 2559 อยู่ที่ 81.9% ซึ่งเป็นอัตราการเข้าพักที่สูงเป็นประวัติการณ์
และมีอัตราการเติบโตของราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้อง (Revenue per Available Room or “Revpar”) ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 3.0%
ถึงแม้ว่าในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ จะประสบกับปัจจัยที่ท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจหลายประการ ได้แก่ การปิดด�ำเนินการชั่วคราวเป็นเวลา 3 สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน
ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต เนื่องจาก ได้รับความเสียหายจากน�้ำท่วม การขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.ส�ำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวบางประเทศ
รวมถึงประเทศจีน ซึง่ ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีนลดลงเป็นอย่างมากในไตรมาสที่ 4 และ การงดงานรืน่ เริงสังสรรค์ งดท�ำโฆษณาและส่งเสริมการขายออกสือ่ โทรทัศน์และวิทยุ
ช่วงเวลา 30 วันแรกของการไว้ทกุ ข์ บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการให้มีการเติบโตของก�ำไร โดย บริษทั ฯ มีก�ำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้
(EBITDA) เพิม่ ขึน้ 117.9 ล้านบาท (หรือ เติบโต 2.8%) จากปี 2558 โดยเป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของอัตราท�ำก�ำไรของธุรกิจอาหาร โดยมีอตั ราก�ำไรก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจ�ำหน่าย
ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (% EBITDA) อยู่ที่ 13.0% (ปี 2558: 12.3%) ในขณะที่อัตราก�ำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (% EBITDA)
ส�ำหรับธุรกิจโรงแรม ลดลง อยู่ที่ 31.7% (ปี 2558: 32.6%) บริษัทฯ บันทึกก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 1,849.6 ล้านบาท หรือเติบโต 11.2% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมค่า
ใช้จา่ ยและการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน และภาษีทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ อย่ในระหว่างการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัย เพือ่ ชดเชย
ความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก ในช่วงระหว่างเหตุการณ์น�้ำท่วมของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ซึ่งคาดว่าจะได้รับค่าสินไหมชดเชยในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

รายการพิเศษ
บวก ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย

บวก รายได้จากการตัดจำ�หน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า –เซ็นทาราแกรนด์ สมุย
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

100.3

0.5%

100.3

0.5%

-

-

1,849.6

9.3%

1,663.6

8.7%

+186.0

+11.2%

(1) ต้นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย

186

รายงายทางการเงิน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

187

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2. การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2559

ภาพรวมผลการด�ำเนินงานธุรกิจโรงแรม ปี 2559

(1) รายได้
(1.1) ธุรกิจโรงแรม
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโรงแรมภายใต้การบริหารทั้งสิ้น จ�ำนวน 65 โรงแรม (14,136 ห้อง) (โดยที่ 52 โรงแรม ( 10,980 ห้อง) มีแผนการก่อสร้างที่แน่นอนแล้ว)
โดยเป็นโรงแรมที่เปิดด�ำเนินการแล้วทั้งสิ้น 37 โรงแรม (7,027 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่ก�ำลังพัฒนา 15 โรงแรม ( 3,953 ห้อง) ในส่วนของ 37 โรงแรมที่เปิดด�ำเนินการแล้วนั้น
15 โรงแรม (3,812 ห้อง) เป็นโรงแรมที่ ทางบริษัท เป็นเจ้าของ และอีก 22 โรงแรม (3,215 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหาร
สถิติการด�ำเนินงานด้านห้องพัก (โรงแรมที่ทางบริษัทเป็นเจ้าของ)
อัตราการเข้าพัก (OCC)
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทั้งหมด
ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR)
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทั้งหมด
ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้องทั้งหมด (Revpar)
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทั้งหมด
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ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2559

เปลี่ยนแปลง (จุด)

ปี 2558

ปี 2559

80.9%

76.6%

-4.3%

81.3%

81.2%

-0.1%

79.2%
83.5%
79.7%
80.0%
ไตรมาส 4 ปี 2558

79.4%
88.0%
78.6%
79.2%
ไตรมาส 4 ปี 2559

0.2%
4.5%
-1.1%
-0.8%
% เปลี่ยนแปลง

79.6%
81.5%
80.2%
80.2%
ปี 2558

81.8%
86.7%
81.6%
81.9%
ปี 2559

2.2%
5.2%
1.4%
1.7%
% เปลี่ยนแปลง

3,377

3,568

3,248

3,394

4,145
20,237
3,909
5,033
ไตรมาส 4 ปี 2558

4,039
19,218
3,901
5,025
ไตรมาส 4 ปี 2559

4,017
19,133
3,778
4,809
ปี 2558

3,928
19,262
3,767
4,851
ปี 2559

2,731

2,735

0.1%

2,642

2,755

4.3%

3,282
16,901
3,116
4,024

3,209
16,903
3,066
3,980

-2.2%
0.0%
-1.6%
-1.1%

3,197
15,602
3,028
3,858

3,213
16,698
3,075
3,975

0.5%
7.0%
1.6%
3.0%

5.7%

-2.5%
-5.0%
-0.2%
-0.2%
% เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง (จุด)

4.5%

-2.2%
0.7%
-0.3%
0.9%
% เปลี่ยนแปลง

ในปี 2559 ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวมอยู่ที่ 9,268.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.8 ล้านบาท (หรือ +2.5%) จากปี 2558 การเติบโตของรายได้นี้เป็นผลจากการเติบโตทั้งจากอัตรา
เข้าพัก (Occupancy or “OCC”) ที่เพิ่มขึ้น (1.7 จุด) และจากราคาห้องพักเฉลี่ย (Average Room Rate or “ARR”) ที่เพิ่มขึ้น (+0.9%) ซึ่งเป็นผลท�ำให้ราคาห้องพักเฉลี่ย
ต่อห้อง (Revenue per Available Room or “Revpar”) ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 3.0%
ในปี 2559จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมีจ�ำนวน 32.6 ล้านคน ซึ่งยังคงเติบโตต่อเนื่อง ที่ 8.9% โดยเป็นการเติบโตจากนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม
ASEAN 9.1% นักท่องเทีย่ วจีน 10% และนักท่องเทีย่ วชาวยุโรป 9.6% โดยนักท่องเทีย่ วรัสเซียเป็นกลุม่ ทีม่ อี ตั ราเติบโตสูงสุดในกลุม่ นักท่องเทีย่ วยุโรปโดยมีอตั ราเติบโตกว่า 23%
จากปี 2558 ที่มีฐานนักท่องเที่ยวค่อนข้างต�่ำเนื่องจากปัญหาราคาน�้ำมันตกต�่ำ การลดของค่าเงิน และเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ดี จ�ำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยในปี 2559 ถึงแม้จะเพิม่ ขึน้ ก็ยงั มีจ�ำนวนต�ำ่ กว่าจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วรัสเซียทีเ่ คยเดินทางมาเทีย่ วในประเทศไทยซึง่ เคยมีจ�ำนวนถึง 1.6-1.7 ล้านคน ในระหว่าง
ปี 2556-2557 อยู่กว่า 32% การเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา เป็นการเติบโตในช่วงระยะเวลา 9 เดือนแรก ประมาณ 12.3% ส�ำหรับ
ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมจ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ประมาณ 1% โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน มีอัตราลดลงกว่า 21% โดยสาเหตุหลัก คาดว่าจะเป็นผลกระทบจาก การปรับขึ้นค่า
ธรรมเนียมวีซ่า ของ 18 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศจีน ตั้งแต่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นมา
ในไตรมาส 4 ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ หลัก 3 เหตุการณ์ ท�ำให้มีอัตราการเข้าพักลดลงส�ำหรับโรงแรมในประเทศไทยกว่า 1.1 จุดด้วยกัน ได้แก่
1) เป็นช่วงเวลาของการไว้ทุกข์ของประชาชนชาวไทย 2) เหตุการณ์น�้ำท่วมโรงแรมเซ็นทาราเกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ตในช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งท�ำให้ต้องมีการปิดโรงแรมเป็น
ระยะเวลา 3 อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน และ 3) การประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ของ 18 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศจีน ตั้งแต่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้น
มา ซึ่งถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนคลายโดยการยกเว้นการปรับราคาค่าวีซ่าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งเป็น
หนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศ มีจ�ำนวนลดลงถึง 21%จากไตรมาส 4 ปี2558 สืบเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า ในไตรมาสที่ 4 อัตราการเข้าพักของโรงแรม
ในกรุงเทพ มีผลกระทบสูงสุด โดยมีอัตราการเข้าพักลดลงมากสุดถึง 4.2 จุด และในภาพรวม Revpar ส�ำหรับโรงแรมในประเทศไทยในไตรมาสที่ 4/2559 มีอัตราลดลง 1.6%
เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 4/2558 Revpar ในมัลดีฟท์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันทางด้านราคาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ โรงแรม 4 ดาว
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีปัจจัยที่ท้าทายในการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ก็ยังสามารถสร้างสถิติอัตราการเข้าพักของ โรงแรมของ ในปี 2559 อยู่ที่ 82% ซึ่งเป็นอัตรา
ที่สูงเป็นประวัติการณ์ โดย อัตราการเข้าพักของโรงแรมมีการเติบโต 2.2 จุด ส�ำหรับโรงแรมในต่างจังหวัด และ 4.5 จุด ส�ำหรับโรงแรมในมัลดีฟท์ โรงแรมในกรุงเทพมีอัตราการ
เข้าพักลดลงเล็กน้อยที่ 0.1 จุด
ในส่วนของราคาห้องพัก ในภาพรวม ในปี 2559 ราคาห้องพักเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 0.9 % โดยโรงแรมในกรุงเทพฯ สามารถปรับราคาห้องพักโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ได้ถงึ 4.5% ส�ำหรับโรงแรมในต่าง
จังหวัด ราคาห้องพักมีอตั ราการเติบโตทีล่ ดลง 2.2% การแข่งขันโดยเฉพาะในตลาดภูเก็ต ยังคงเป็นปัจจัยทีก่ ดดันราคาห้องพักโดยเฉพาะโรงแรมระดับ สีด่ าว ส�ำหรับตลาด มัลดีฟท์
การเติบโตของราคาห้องพัก ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อย ที่ 0.7% ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานโรงแรมในมัลดีฟท์ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึง
ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้องทั้งหมด (Revpar) จะเห็นว่าในภาพรวม มีการเติบโต 3.0% โดยมีการเติบโต ทั้งจากโรงแรมใน กรุงเทพฯ (+4.3%) ต่างจังหวัด (+0.5%) และมัลดีฟ
ท์ (+7.0%) โดยการเติบโตของ Revpar เป็นผลมาจากการเติบโตของราคาห้องพัก ส�ำหรับโรงแรมในกรุงเทพ และ เป็นผลของการเติบโตของอัตราการเข้าพักส�ำหรับโรงแรม
ในต่างจังหวัด และ มัลดีฟท์
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(2) ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจ�ำนวน 8,427.3 ล้านบาท (ปี 2558: 8,100.7 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้น 55.5% (ปี 2558: 55.8%) โดยสามารถ
แยกแสดงตามธุรกิจหลักได้ดังนี้

(1.2) ธุรกิจอาหาร
สถิติอัตราการเติบโตของยอดขาย
อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (SSS)

อัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS)

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2559

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2559

4 แบรนด์หลัก

0.2%

-6.1%

1.6%

-2.2%

7 แบรนด์ อื่นๆ

0.6%

0.0%

3.8%

16.6%

ค่าเฉลี่ย

0.2%

-5.6%

1.9%

-0.1%

อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (SSS)

อัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS)

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2559

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2559

4 แบรนด์หลัก

-1.4%

-1.2%

1.3%

2.3%

7 แบรนด์ อื่นๆ

6.1%

3.7%

7.5%

20.5%

-0.7%

-0.7%

2.0%

4.3%

ค่าเฉลี่ย
ภาพรวมการด�ำเนินงานธุรกิจอาหาร ปี 2559

ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ของธุรกิจอาหาร อยู่ที่ 10,597.2ล้านบาท เพิ่มขึ้น 427.5 ล้านบาท หรือเติบโต 4.2% จากปี 2558 โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายรวม
ของทุกสาขา (Total-System-Sales or TSS Growth) เท่ากับ 4.3% (ปี 2558: 2.0 %) และมีอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sale or SSS Growth) ลดลง 0.7%
(ปี 2558: -0.7% ) โดยยอดขายรวมของทุกสาขาของแบรนด์สว่ นใหญ่มกี ารเติบโต ยกเว้น มิสเตอร์โดนัท และ โอโตยะ ทีม่ ยี อดขายโดยรวมลดลง โดยสาเหตุหลักของการเติบโตของราย
ได้มาจากการขยายสาขาส�ำหรับแบรนด์เดิมหรือเพิม่ จากสาขาทีป่ ดิ ปรับปรุงในปีกอ่ น การจัดท�ำการตลาดโดยการออกชุดโปรโมชัน่ หรือมีการสะสมแต้มเพือ่ แลกซือ้ สินค้าได้ในราคา
พิเศษ การออกสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทงั้ ทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสือ่ ต่างๆ เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ การปรับเพิม่ ราคา
ขายสินค้าของบางแบรนด์ เป็นต้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีแบรนด์รา้ นอาหารทัง้ สิน้ 11 แบรนด์ และ จ�ำนวนสาขาร้านอาหารทัง้ สิน้ จ�ำนวน 830 สาขา คิดเป็นจ�ำนวนสาขา
ที่เปิดเพิ่มสุทธิ จาก ปี 2558 เป็นจ�ำนวน 38 สาขา โดยเป็นการเปิดสาขาในไตรมาส 4 ทั้งสิ้น 24 สาขา การขยายสาขาในไตรมาส 4 เป็นตัวผลักดันการเติบโตของรายได้ในไตรมาส
นี้ เนื่องจาก อัตราการเติบโตจากสาขาเดิม ลดลง ถึง 5.6% เนื่องจาก เป็นช่วงเวลาการไว้ทุกข์ของประชาชนคนไทย ในช่วงเวลาดังกล่าว
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รายงานทางการเงิน

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจอาหาร
รวม*

รายได้
(ไม่รวม
รายได้อื่น)
8,919.1
10,529.1
19,448.2

ต้นทุนขาย
(ล้านบาท)

ก�ำไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

ปี 2559
3,418.1
5,501.0
5,009.2
5,519.9
8,427.3
11,020.9

อัตราก�ำไร
ขั้นต้น (%)

61.7%
52.4%
56.7%

รายได้
(ไม่รวม
รายได้อื่น)

ต้นทุนขาย
(ล้านบาท)

ก�ำไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

ปี 2558
3,321.6
5,406.6
4,779.1
5,315.4
8,100.7
10,722.0

8,728.2
10,094.5
18,822.7

อัตราก�ำไร
ขั้นต้น (%)

% เปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนขาย

61.9%
52.7%
57.0%

+2.9%
+4.8%
+4.0%

*หมายเหตุ: ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้นไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย
ธุรกิจโรงแรม
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจ�ำนวน 3,418.1 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ มีอัตราก�ำไรขั้นต้น 61.7% ของรายได้จากการขาย
และบริการ (ปี 2558: 61.9%) อัตราก�ำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ธุรกิจอาหาร
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจอาหารจ�ำนวน 5,009.2 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น มีอัตราก�ำไรขั้นต้น 52.4% ของรายได้จากการขาย (ปี 2558: 52.7%) อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริหารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริการการใช้บัตรเครดิต ค่าสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและค่าโฆษณา เป็นต้น
โดยส�ำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ�ำนวน 7,159.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 212.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.1% โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้รวม คิดเป็น 36.0% ของรายได้รวม (ปี 2558: 36.2%) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรม ได้มี
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นในปี รวมทั้งสิ้น 38 สาขา และนอกจากนี้ยังมีขาดทุนจากการ
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์เนื่องจากกการปรับปรุงห้องพักของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 26 ล้านบาท
(4) ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (*ไม่รวมรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน และรายได้พิเศษจากเงิน สมทบปรับลดค่าเช่า)
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 35.9 ล้านบาท กล่าวคือ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 7.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.6% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน
(5) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 106.6 ล้านบาท (ปี 2558: 88.0 ล้านบาท) กล่าวคือ เพิ่มขึ้นจากปี 2558
จ�ำนวน 18.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21.1% ของก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทย่อยดีขึ้นกว่าปีก่อน
(6) ก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,849.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 186.0 ล้านบาท หรือ 11.9% โดยมีสัดส่วนก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 9.3%
(ปี 2558: 8.7%) จากการเติบโตของผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การวิเคราะห์ฐานะการเงินสำ�หรับปี 2559

สินทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2559
3,043
21,354
24,397

ณ 31 ธันวาคม 2558
2,335
22,108
24,443

% เปลี่ยนแปลง
+30.3%
-3.4%
-0.2%

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวน 24,396.8 ล้านบาท และ 24,443.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลงจากสิ้นปี 2558 จ�ำนวน 46.7 ล้าน
บาท หรือลดลง 0.2%.

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวนเท่ากับ 3,042.7 ล้านบาท และ 2,335.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 และร้อยละ 9.6 ของสินทรัพย์
รวมตามล�ำดับ สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวนเท่ากับ 1,089.3 ล้านบาท และ 448.3 ล้านบาทตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ร้อยละ 1.8 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ
(2) ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆสุทธิ ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวนเท่ากับ 523.3 ล้านบาท และ 492.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.0 ของ
สินทรัพย์รวมตามล�ำดับ บริษัทมีลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมเนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจอาหารเป็นการขายสินค้าด้วยเงินสดเกือบ
ทั้งหมด ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีการให้เครดิตกับเอเย่นต์และโรงแรมที่รับบริหารจัดการประมาณ 15-30 วัน โดยทั้งนี้มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 15 วัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวนเท่ากับ 21,354.1 ล้านบาท และ 22,108.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 และร้อยละ 90.4
ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวนเท่ากับ 18,288.2 ล้านบาท และ
18,915.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 3.3 เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของ อาคารและ อุปกรณ์ระหว่างปี
4. สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน

(1) สภาพคล่องกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 4,175.6 ล้านบาท และ 4,145.6 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยมีกระแสเงินสดจาก
การด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนส�ำหรับปี 2559 และ 2558 มียอดใช้ไป 1,565.4 ล้านบาท และ 1,800.8 ล้านบาท ตามล�ำดับเนื่องจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอันได้แก่การ
สร้างอาคาร และการซื้ออุปกรณ์ รวมถึงการจ่ายเงินช�ำระสิทธิการเช่า
ส�ำหรับกระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงินส�ำหรับปี 2559 และ 2558 มียอดใช้ไป จ�ำนวน 1,911.0 ล้านบาท และ 2,600.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยส�ำหรับปี 2559 บริษัทมีการ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทจ�ำนวน 766.6 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 2,205.2 ล้านบาท
(2) การด�ำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2559
0.7
0.7

ณ 31 ธันวาคม 2558
0.3
0.9

ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.7 เท่า และ 0.3 เท่า ตามล�ำดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2558 สาเหตุหลักเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจากการบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพขึ้น เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 0.7 เท่า (2558: 0.9 เท่า) บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะช�ำระภาระ
ผูกพันและดอกเบี้ยได้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต

(3) แหล่งที่มาของเงินทุน
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2559
4,706
8,574
13,280

ณ 31 ธันวาคม 2558
7,644
6,879
14,523

% เปลี่ยนแปลง
-38%
+25%
-9%

11,117

9,920

+12%

24,397

24,443

-0.2%

หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวน 13,279.5 ล้านบาท และ 14,522.7 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยมีหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทประกอบด้วย
(1) เจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวนเท่ากับ 817.1 ล้านบาท และ 734.6 ล้านบาทตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 6.2 และ ร้อยละ 5.1 ของหนี้สินรวม ตามล�ำดับ
(2) หุ้นกู้ที่จะถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ลดลง 2,300.0 ล้านบาท เนื่องจากมีการช�ำระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระใน ปี 2559 จ�ำนวน 3,300 ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวนเท่ากับ 8,573.9 ล้านบาท และ 6,879.1 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยบริษัทมีการออกหุ้นกู้เพื่อ
ทดแทนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 3,300 ล้านบาท และมีการออกหุ้นกู้เพิ่มจ�ำนวน 980 ล้านบาท เพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยในการบริหาร
จัดการต้นทุนทางการเงิน และยืดระยะเวลาช�ำระหนี้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมจ�ำนวน 11,117.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2558 จ�ำนวน 1,196.5 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 12.1% มาจากก�ำไรปี 2559
5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ธุรกิจโรงแรมคาดว่ายังคงได้รบั ปัจจัยบวกจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยนักท่องเทีย่ วจากเอเซีย โดยเฉพาะจากจีน คาดว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
จากยุโรปในตลาดหลักน่าจะยังคงมีการเติบโตอยู่ในระดับปานกลาง ส�ำหรับนักท่องเที่ยวรัสเซีย คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2560 จากการประมาณการโดย
Economic Intelligent Center ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในไทยในปี 2560 จะเติบโตประมาณ 8.4% จากปี 2559 ปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น โรคระบาด
ภัยธรรมชาติ (เช่น น�ำ้ ท่วม) ปัญหาทางด้านการเมือง ยังคงเป็นปัจจัยเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบทางด้านลบกับธุรกิจ โรงแรม อย่างไรก็ดี จากอดีตทีผ่ า่ นมา ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีระยะสัน้
และ จากการกระจายรายได้ของโรงแรมไปยังภูมภิ าคต่างๆ ท�ำให้ ผลกระทบจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ มีแนวโน้มทีล่ ดลง
ส�ำหรับธุรกิจอาหาร ยังมีแนวโน้มทรงตัวและยังคงมีความผันผวนของผลการด�ำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การกระตุ้นเศรษฐกิจ และการจับจ่ายใช้สอยจาก
ภาครัฐ การออก โปรโมชัน่ และ แคมเปญ ทีเ่ หมาะสมของ บริษทั ฯ เป็นปัจจัยหลักทีช่ ว่ ยผลักดันยอดขายในอนาคต บริษทั ฯ คาดว่า การแต่งตัง้ แฟรนไชส์ซี่ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
รายใหม่อย่างเป็นทางการของ บริษทั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพือ่ ให้เป็นผูเ้ ข้าร่วมบริหาร ร้าน เคเอฟซี 130 สาขาใน พืน้ ที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
รวมถึงภาคใต้ และ การเปิดประมูลจ�ำนวนสาขาทีเ่ หลือ จะไม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการบริหาร จัดการ และ ขยายสาขา เคเอฟซี ของ บริษทั ฯ ในอนาคต
แนวโน้ม ปี 2560
ส�ำหรับปี 2560 บริษทั ฯ ยังคงเน้นการเติบโตแบบ Organic Growth โดยมุง่ เน้นการปรับปรุงอัตราการท�ำก�ำไร (Profit Margin) ให้ดขี นึ้ ได้แก่ การท�ำสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าส�ำหรับ
วัตถุดบิ ส�ำคัญ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนราคาวัตถุดบิ ระหว่างปี การบริหารจัดการหนีส้ นิ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ จะเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการจัดตัง้
ส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (International Headquarters, IHQ) ซึง่ ได้จดั ตัง้ แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2559
ส�ำหรับธุรกิจโรงแรม ประมาณการ RevPar เฉลีย่ ปี 2560 เติบโต 3% - 4% เทียบปีกอ่ น เป็นผลจากการปรับขึน้ ของอัตราการเข้าพักเฉลีย่ (ARR) เป็นส�ำคัญ โดยมีปจั จัยบวกคือจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทคี่ าดว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ช่วยสนับสนุนธุรกิจโรงแรมภายในประเทศ อย่างไรก็ตามประมาณการ ดังกล่าวได้รวมผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการปรับปรุง
ห้องพักครัง้ ใหญ่ส�ำหรับโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในช่วงครึง่ ปีหลัง 2560 แล้ว
แผนการขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตยังคงให้ความส�ำคัญต่อการรับบริหารโรงแรมทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ บริหารความเสีย่ ง และช่วยส่งเสริมความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ให้
ดีขนึ้ เนือ่ งจากรายได้คา่ บริหารโรงแรม มีอตั ราการท�ำก�ำไร (Profit Margin) สูง ในปี 2560 บริษทั ฯ มีแผนจะเปิดโรงแรมภายใต้ สัญญา บริหาร 2 แห่ง ในภูมภิ าคตะวันออกกลาง
ซึง่ เป็นการเปิดโรงแรมของบริษทั ฯ ในภูมภิ าคนีเ้ ป็นครัง้ แรก โดยโรงแรมทัง้ สองแห่งนี้ ตัง้ อยูท่ ี่ เมือง มัสกัต ประเทศโอมาน และ เมืองโดฮา ประเทศ การ์ตาร์ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังคงแผน
การพัฒนาและขยายการลงทุนในสินทรัพย์ทงั้ ในและต่างประเทศ เพือ่ การเติบโตของรายได้และผลก�ำไรในอนาคต โดยค�ำนึงถึงปัจจัยเสีย่ ง ผลตอบแทนจากการลงทุน และวินยั ทางการเงิน
เป็นส�ำคัญ โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ด�ำเนินการก่อสร้าง โรงแรมโคซี่ สมุย จ�ำนวน 151 ห้องมูลค่าโครงการประมาณ 350 ล้านบาท และคาดว่าจะด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560
และเปิดด�ำเนินการเต็มปี 2561 ส�ำหรับโรงแรมโคซี่ พัทยาจ�ำนวน 300 ห้อง มูลค่าโครงการประมาณ 620 ล้านบาท บริษทั ฯ มี แผนจะเริม่ ก่อสร้างในปี 2560 และเปิดด�ำเนินการในปี 2562
ตามล�ำดับ และ เมือ่ เดือนเดือนธันวาคม 2559 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้เข้าร่วมลงนามกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับ Nakheel ซึง่ เป็นบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเทศดูไบ ในการก่อสร้าง
Centara Deira Island Beach Resort Dubai จ�ำนวน 550 ห้อง มูลค่าโครงการ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษทั ฯ มีการลงทุนในสัดส่วน 40% คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการปลายปี 2562
ซึง่ โครงการดังกล่าวถือเป็นโรงแรมแห่งแรกทีบ่ ริษทั ได้เข้าลงทุนในตะวันออกกลาง และเป็นจุดเริม่ ต้นของการเป็นพันธมิตรกับ Nakheel ในการร่วมทุนโครงการอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ส�ำหรับธุรกิจอาหารคาดการณ์เติบโตยอดขายรวม (TSS) อยูใ่ นช่วง 5% - 6% ซึง่ มาจากการเปิดสาขาเป็นส�ำคัญ โดยแผนการขยายสาขาเพิม่ ขึน้ สุทธิ ประมาณ 35-40 สาขา ในปี 2560
หรือเพิม่ ขึน้ 4-5% เมือ่ เทียบกับปี 2559 ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ยังคงมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ งโดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้ อยูใ่ นศูนย์การค้า (Shopping Mall) ในขณะเดียวกันยังคงให้
ความส�ำคัญในเรือ่ งการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จา่ ยการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ช่วยส่งเสริมให้มกี ารเติบโตทัง้ ส่วนของรายได้ และอัตราการท�ำก�ำไร
นอกจากนีอ้ าจมีปจั จัยเสริมการเติบโตแบบ Inorganic Growth จากการควบรวมกิจการ หรือการร่วมทุน (M&A และ JVs) ซึง่ ความส�ำเร็จขึน้ อยูก่ บั การเจรจา และยังไม่สามารถบอก
ระยะเวลาของความส�ำเร็จได้อย่างชัดเจน
ในส่วนการขยายงานในอนาคต ทางบริษทั ฯ คาดว่า จะสามารถใช้เงินสดจากการด�ำเนินงานร่วมกับเงินกู้ ในการลงทุนได้ โดยยังสามารถ รักษาวินยั ทางการเงิน โดยจะควบคุม ระดับ อัตรา
เงินกูท้ มี่ ดี อกเบีย้ ต่อทุนอยูใ่ นระดับไม่เกิน 1.5 เท่า
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บจ.เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท
ทุนชำระแลว 185 ลานบาท

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
ทุนชำระแลว 1,350 ลานบาท

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
ทุนชำระแลว 1,350 ลานบาท

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา

63.9 %

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลา หัวหิน

บจ.เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท
ทุนชำระแลว 1.25 ลานบาท

100 %

เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท
100 % บจ.
ทุนชำระแลว 250 ลานบาท
บจ. โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา
100 % ทุนชำระแลว 145 ลานบาท
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรท สมุย

บจ.เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท
ทุนชำระแลว 670 ลานบาท

100 %

โรงแรมเซ็นทาราแมสอดฮิลลรีสอรท

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลา กระบี่*

บจ.เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
ทุนชำระแลว 55 ลานบาท

100 %

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย

บจ.เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ
ทุนชำระแลว 37.5 ลานบาท

บจ. โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล
98.4 % ทุนชำระแลว 190 ลานบาท

100 %

บจ. เซ็นทรัลบริการซักรีด
100 % ทุนชำระแลว 1.5 ลานบาท
โรงแรมกะรนภูเก็ต
99.3 % บจ.
ทุนชำระแลว 520 ลานบาท

โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอรท ภูเก็ต

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

บจ.เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท
ทุนชำระแลว 500 ลานบาท
บจ. เอส.พี.เรียลตี้ ลันตา บีช
ทุนชำระแลว 36 ลานบาท
บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด
ทุนชำระแลว 1,800 ลานบาท

100 %
100 %
100 %

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด

99 %

บจ. โรงแรมกะตะภูเก็ต
ทุนชำระแลว 120 ลานบาท

โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอรท ภูเก็ต

เซ็นทาราอินเตอรเนชั่นแนลแมเนจเมนท
100 % บจ.
ทุนชำระแลว 150 ลานบาท

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด
ทุนชำระแลว 120 ลานบาท

100 %

บจ.ทริปเปลไนน เดคคอร
ทุนชำระแลว 80 ลานบาท

100 %

บจ. เอส.พี.เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอรท
ทุนชำระแลว 88.5 ลานบาท

100 %

บจ. เอส.พี.เรียลตี้ พัทยา บีช
ทุนชำระแลว 80 ลานบาท

100 %

บจ. รีเฟรช โซน
ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

100 %

บจ. เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน
และเอ็กซิบิชั่น ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

100 %

บจ. เซ็นทารา อินเตอรเนชันแนล
แมนเนจเมนท (ประเทศไทย)
ทุนชำระแลว 25 ลานบาท

100 %

บจ. เซ็นทารา อิมพอรต-เอ็กซพอรต
ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

100 %

R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd.
74 % ทุนชำระแลว 14 ลานเหรียญสหรัฐ

บจ. โคซี่ โฮเต็ล
ทุนชำระแลว 30 ลานบาท

100 %

Centara Maldives Pvt.Ltd.
75 % ทุนชำระแลว 40 ลานเหรียญสหรัฐ

กองทุนรวม สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา
มูลคากองทุน 3,200 ลานบาท

25.3 %

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ไอซแลนด
รีสอรทและสปา มัลดีฟส

เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป
100 % บจ.
ทุนชำระแลว 620 ลานบาท
บจ. ซีอารจี แมนูแฟคเจอริ่ง
100 % ทุนชำระแลว 160 ลานบาท
บจ. ซีอารจี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูด
100 % ทุนชำระแลว 179.76 ลานบาท
โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเมนท
100 % บจ.
ทุนชำระแลว 1.25 ลานบาท
เซ็นทาราลอยัลตี้มารเก็ตติ้ง
100 % บจ.
ทุนชำระแลว 12.5 ลานบาท
ศูนยการเรียนรูเซ็นทารา
100 % บจ.
ทุนชำระแลว 2.5 ลานบาท
บจ. เซ็นทารา แมนเนจเมนท เฮดควอเตอร

100 % ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท

Capital Limited
100 % Centara
ทุนจดทะเบียน 0.2 ลานดอลลารฮองกง

โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอรทและสปา มัลดีฟส

Centara (Shanghai) Hotel Management
100 % Co., Ltd. ทุนชำระแลว 6 ลานหยวนจีน

*บจ.เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท เป็นเจ้าของ
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CIM for Management – Egypt, S.A.E
100 % ทุนชำระแลว 50,000 ปอนดอียิปต
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้

% การถือหุ้น
ปัจจุบัน

ธุรกิจ
โรงแรม

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

ปี 2559
รายได้

ปี 2558
%

รายได้

%

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2557
รายได้
%

(หน่วย: ล้านบาท)

อาหาร
-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%
--

1,055.6
618.5
497.9
179.2
38.1
119.6
94.4
550.8
1,603.0
1,102.2
729.4
335.1
153.8
929.1
901.4
10.9
8,919.0

5.3
3.1
2.5
0.9
0.2
0.6
0.5
2.8
8.1
5.6
3.7
1.7
0.8
4.7
4.6
0.0
45.1

1,087.8
644.8
455.4
170.2
33.4
119.0
94.7
503.1
1,536.9
1,115.5
761.7
358.1
140.9
792.1
885.3
29.3
8,728.2

5.7
3.4
2.4
0.9
0.2
0.6
0.5
2.6
8.0
5.8
4.0
1.9
0.7
4.1
4.6
0.2
45.6

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
16.3
7,991.2

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
0.1
43.8

% การถือหุ้น
ปัจจุบัน

ธุรกิจ

รายได้อื่น (2)
รวมรายได้ทั้งหมด (3)

รายได้จากการขาย
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 2559

ปี 2558

ปี 2557

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

1,819.3
5,823.4
752.0
278.6
0.0
249.9
123.6
0.0
196.8
795.9
143.4
72.6
109.7
163.9
10,529.1
357.8
19,805.9

9.2
29.4
3.8
1.4
0.0
1.3
0.6
0.0
1.0
4.0
0.7
0.4
0.6
0.8
53.2
1.7
100.0

1,884.3
5,548.7
736.0
194.6
0.0
240.4
101.2
5.8
196.3
817.6
126.8
57.6
42.6
142.6
10,094.5
368.4
19,191.1

9.8
28.9
3.8
1.0
0.0
1.3
0.5
0.0
1.0
4.3
0.7
0.3
0.2
0.7
52.5
1.9
100.0

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
128.9
9,900.8
363.8
18,255.8

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
2.0
100.0

หมายเหตุ:
(1) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี่ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารโรงแรม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้น
(3) รายได้ทั้งหมด ไม่รวมรายได้จากการตัดจำ�หน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า (จากกองทุนอสังหาริมทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมุย ในปี 2559 จำ�นวน 100.3 ล้านบาท
(ในปี 2558 และ 2557: ปีละ 100.3 ล้านบาท) และในปี 2557 ไม่รวมกำ�ไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำ�นวน 103.1 ล้านบาท
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้กล่าวถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผล
การด�ำเนินงานของบริษัทไว้ในเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตามอาจมีความไม่แน่นอนจาก
ปัจจัยอืน่ ทีย่ งั ไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ ดังนัน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียควรพิจารณาปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ
นอกเหนือจากที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ด้วย
1. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจทีม่ กั ได้รบั ผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากปัจจัยภายนอก
ใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม ท�ำให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น ช่วงการถวายความอาลัยจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานการณ์น�้ำท่วมทางภาคใต้ การปราบปราม
ทัวร์ผิดกฎหมาย เศรษฐกิจตกต�่ำ ตลอดจนความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าการที่บริษัทและ
บริษัทย่อยได้กระจายท�ำเลที่ตั้งของโรงแรมตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงมุ่งเน้นขยายการรับบริหารโรงแรมในต่างประเทศมากขึ้น การปรับตัวตาม
ความต้องการของตลาด รวมทัง้ การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษทั น�ำเทีย่ ว
ทั้งในประเทศและแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบ
ดังกล่าวได้พอสมควร
ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนนั้นอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การที่ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการ
ด่วนมีประเภทอาหารทีแ่ ตกต่างกันมากกว่า 10 แบรนด์ ประกอบด้วยอาหารหลักและ
อาหารเบาและมีการกระจายตัวของสาขาครอบคลุมไปในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ จึงสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงเน้นให้ความส�ำคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนา ทั้งทาง
ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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2. ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่ม
จ�ำนวนของจ�ำนวนโรงแรมของบริษทั คูแ่ ข่งในปัจจุบนั และคูแ่ ข่งประเภทใหม่ทเี่ ข้ามา
แชร์ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น Air BnB นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการควบ
รวมกิจการของกลุ่มทุนโรงแรมขนาดใหญ่เพื่อขยายแบรนด์และฐานลูกค้าเพิ่มมาก
ขึน้ ท�ำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาและการบริการเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้ทนั ต่อภาวะ
ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในปัจจุบัน บริษัทได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนาการ
ตลาดเพื่อให้ก้าวทันการแข่งขันได้ดีขึ้นเช่น การส่งเสริมและพัฒนาลอยัลตี้โปรแกรม
(เซ็นทาราเดอะวันการ์ด) แอพลิเคชัน่ ทางมือถือ สือ่ มีเดียต่างๆ และการพัฒนาเว็บไซต์
ในส่วนของการด�ำเนินงาน บริษทั ได้มกี ารจัดท�ำระบบบริหารงานส่วนกลางในภูมภิ าค
ที่ส�ำคัญต่างๆเพื่อช่วยลดต้นทุนในการบริหารงานให้ดีขึ้น
ในส่วนของธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อน
ข้างสูงมาโดยตลอด เพราะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันเสมอ เนื่องจากธุรกิจอาหาร
เป็นธุรกิจที่มีการป้องกันผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่อยู่ในระดับต�่ำ อีกทั้งยังมีสินค้าชนิด
ใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้และก�ำไรของบริษัทได้
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ต ระหนั ก ถึ ง สภาวะการแข่ ง ขั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาโดยตลอด
จึงได้ให้ความส�ำคัญด้านการพัฒนาและการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้น
เรื่องคุณภาพของการให้บริการเพื่อให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับ โดยมีทีมผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์สูงในวงการธุรกิจร่วมอยู่ในทีมบริหาร อีกทั้งบริษัทยังให้ความส�ำคัญ
ในการวางแผนการตลาดทัง้ ในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหาร
บริการด่วน โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจอาหารบริการด่วน บริษัทได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการออกเมนูอาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง การน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และทันสมัยเข้ามาใช้ในการให้บริการเพือ่ รองรับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั รวมทัง้
การขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมภิ าค การขยายช่องทางการจ�ำหน่ายทางออนไลน์
ส่งผลให้ชื่อเสียงของโรงแรมและแบรนด์อาหารและอาหารบริการด่วนเป็นที่นิยม
และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดี

3. ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์

4. ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด�ำเนินธุรกิจอาหารและอาหาร
บริการด่วนอันเป็นผลจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ

บริ ษั ท ย่ อ ยด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ อาหารและอาหารบริ ก ารด่ ว นส่ ว นใหญ่ ภ ายใต้ สั ญ ญา
แฟรนไชส์ จากผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ในต่างประเทศ ทั้งนี้สัญญาแฟรนไชส์ต่างๆ
นั้นมีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบก�ำหนดและ
ผูใ้ ห้สทิ ธิในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญาดังกล่าว หรือตกลงต่อสัญญาดังกล่าว
ภายใต้ข้อก�ำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย เช่น การปรับเพิ่มค่า Initial
Fee ส�ำหรับการเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารและอาหารบริการด่วนหรือปรับเพิ่ม
อัตราส่วนแบ่งรายได้อย่างมีนัยส�ำคัญ กรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อการท�ำก�ำไรของ
ธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้สัญญาแฟรนไชส์บ้าง

ช่ อ งทางการจ�ำหน่ า ยส�ำหรั บ ธุ ร กิ จ อาหารและอาหารบริ ก ารด่ ว นที่ ด�ำเนิ น การ
โดยบริษัทย่อย ทั้งในลักษณะร้านค้าหรือการตั้งเคาน์เตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่า
พื้นที่ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งมีการระบุเงื่อนไข
และอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบก�ำหนดและบริษัทย่อยไม่ได้รับ
การต่อสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่เช่าที่มีศักยภาพหรือหากผู้ให้เช่า
ตกลงต่อสัญญาเช่าภายใต้ข้อก�ำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย เช่น
การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทอาจได้รับผลกระทบ
ในการท�ำก�ำไรจากการด�ำเนินธุรกิจในพื้นที่เช่าดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ผูใ้ ห้สทิ ธิมาโดยตลอดและเตรียมพร้อมในการเจรจาต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ลว่ งหน้า
ก่อนที่สัญญาจะครบก�ำหนดในแต่ละคราว ทั้งนี้ จากการที่บริษัทได้ร่วมงานกันกับ
เจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานและมีประสบการณ์การบริหาร
งานแฟรนไชส์จนเป็นที่ยอมรับ ท�ำให้บริษัทประสบความส�ำเร็จในการต่อสัญญา
แฟรนไชส์มาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่เช่าที่บริษัทย่อยมีสัญญาอยู่ในปัจจุบันมีก�ำหนดอายุ
สัญญาทีแ่ ตกต่างกันตามอายุและวันทีเ่ ริม่ ท�ำสัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ต่ละแห่ง ท�ำให้เป็นการ
กระจายความเสี่ยงได้ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีกลยุทธ์การขยายสาขาใหม่กระจาย
ออกไปในท�ำเลที่หลากหลายอยู่ตลอด โดยเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและ
ความสามารถในการสร้างก�ำไรเป็นหลัก รวมทั้งยังได้ให้ความส�ำคัญกับการพิจารณา
ต่อสัญญาในพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยเริ่มเจรจาต่ออายุสัญญาก่อนที่
สัญญาดังกล่าวจะครบก�ำหนดในแต่ละคราว โดยที่บริษัทย่อยมีแบรนด์อาหารและ
อาหารบริการด่วนทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มติดตลาดและได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภค ซึง่ สามารถ
ดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าและบริการอันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการบริหารธุรกิจ
ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ประกอบกับการที่บริษัทย่อยมีการเช่าพื้นที่รวม
กันขนาดใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางการจ�ำหน่ายอาหารและอาหารบริการด่วนมากกว่า
10 แบรนด์ ท�ำให้บริษทั ย่อยมักได้รบั การพิจารณาเป็นล�ำดับต้นๆ ในการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าจากผู้บริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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5. ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และ
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัท ก�ำหนดให้บริษัทด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยค�ำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทไว้ในอัตรา
ไม่เกิน 2:1 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.7 เท่า
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้รับจาก
ผูจ้ องห้องพักโรงแรมจากต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการรับจ้างบริหารโรงแรม
ซึง่ ทางบริษทั ได้มกี ารตัง้ อัตราค่าห้องพักโดยพิจารณาจากอัตราแลกเปลีย่ นในแต่ละปี
จากการประเมินของนักวิเคราะห์ และได้ตงั้ ค่าเผือ่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ไว้อกี ทอดหนึง่ รวมทัง้ มีรายจ่ายบางส่วนทีเ่ ป็นเงินสกุลต่างประเทศเช่น ค่า Initial Fee
ส�ำหรับการเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ รวมทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบ
บางประเภทของธุรกิจอาหารจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่าง
ประเทศคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมของ
บริษัทและบริษัทในเครือ ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบจากอัตราแลก
เปลี่ยนอย่างเป็นนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ จากการที่บริษัทและบริษัทในเครือขยายธุรกิจ
ไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงค่าผลการด�ำเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศ
เป็นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนั้น โดยทั่วไป
บริษัทจะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนเพื่อให้เกิดการหักกลบ
หรือการป้องกัน ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นแบบธรรมชาติ (Natural Currency
Hedging) ให้ได้มากที่สุด
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7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
รวม 7,767.5 ล้านบาท คิดเป็น 58.5% ของหนี้สินรวม โดยหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม
ขึน้ หรือลดลงทุก 0.25% จะส่งผลให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้
หรือลดลงประมาณปีละ 4.5 ล้านบาท บริษัท และบริษัทในเครือตระหนักถึงความ
เสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว โดยบริหารจัดการความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะของตลาดการเงิน
ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทในเครือในสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 77 เป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed rates)
8. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางพันธกิจของบริษัทฯ โดยก�ำหนดกลยุทธ์
และแผนธุรกิจของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้ไม่เกินระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้
เรื่องความพร้อมทางธุรกิจ (Business Readiness) บริษัทมีการก�ำหนดแผนงาน
การขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมถึง
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
ในด้านการลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ (Foreign Investment) บริษัทมีแผนการ
ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศเพิ่มเติมจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งผลให้
บริษทั มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนใหม่ๆในต่างประเทศ อาทิ การเปลีย่ นแปลง
ของมูลค่าเงินลงทุน ความส�ำเร็จของโครงการ ภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา
การขอใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยทั่วไป
ในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการควบคุม ดูแลการพัฒนาโครง
การใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการในการ
ประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบก่อนมีการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศนั้นๆ และส�ำหรับการลงทุนในประเทศอื่นใดที่
บริษัทไม่เคยด�ำเนินธุรกิจมาก่อน บริษัทลดความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านนโยบาย
ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและเรียนรู้การ
ด�ำเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพียงพอ
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง

9. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
บริ ษั ท มุ ่ ง เน้ น ตรวจสอบกระบวนการปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะขั้ น ตอน ครอบคลุ ม
ทุกกระบวนการและทุกระดับ ว่าด้วยการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนความเสีย่ งด้านความปลอดภัย
จากเหตุต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้าและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ตลอดจนทรัพย์สินขององค์กรและทุกฝ่าย
การสรรหาบุคลากรและการสร้างความผูกพันกับองค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศตามนโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้
ความส�ำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลว่าด้วยการจ้างงานของคู่แข่งทางธุรกิจ
มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาปรั บ โครงสร้ า งผลตอบแทนทุ ก ระดั บ อย่ า ง
เป็นระบบ ตลอดจนจัดตั้งทีมงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทุกระดับขององค์กร
การบริหารความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กรเพื่อรองรับความต้องการที่จ�ำเป็นทางธุรกิจ จึงจ�ำเป็นต้อง
สรรหาระบบใหม่ๆทีม่ ปี ระสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการและมีความสอดคล้อง
ตามกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ มุ ่ ง เน้ น ความพร้ อ มทางธุ ร กิ จ และการเติ บ โต
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้จ�ำเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่น่าเชื่อถือ

10. ความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัทมุ่งเน้นนโยบายการใช้เงินอย่างระมัดระวังภายในงบประมาณที่ก�ำหนด และ
การบริหารความเสี่ยงตลอดจนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับ
ระดับผลกระทบที่ระดับนโยบายสามารถยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายการจัดสรรเงินทุนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอโดย
สามารถบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อคงศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่รุนแรง
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน และมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพื่อขยายกิจการ ลงทุน
พัฒนาโครงการใหม่ๆ และเข้าซื้อกิจการอื่น บริษัทมีการด�ำรงอัตราส่วนวิเคราะห์
นโยบายทางการเงินให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมส่งผลให้บริษทั สามารถด�ำรงสภาพคล่อง
และส�ำรองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการกระจายแหล่งเงินทุนให้มคี วาม
หลากหลาย และใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนอย่างเหมาะสม

การบริหารสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์ฉกุ เฉิน เพือ่ บริหารจัดการสถานการณ์ตามระดับความรุนแรงให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั มีการจัดท�ำแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan) โดยป้องกันมิให้เกิดสภาวะธุรกิจหยุดชะงักและองค์กรต้องได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านั้นเล็กน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ด้านอุบัติภัยอื่นๆ เช่นภัยธรรมชาติ บริษัทให้ความส�ำคัญการบริหารจัดการป้องกัน
และการกอบกูส้ ถานการณ์เชิงรุก โดยมีการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ใิ ห้ทกุ สาขาใช้ปฏิบตั ิ
มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบตั กิ ารตามก�ำหนด นอกจากนีย้ งั มีการก�ำหนดแผนความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นอีกด้วย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

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
• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ 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

206

การกำ�กับดูแลกิจการ

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

• กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนติ ภิ าวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจ�ำคุก
โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระท�ำโดย
ทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
• กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่
จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
• กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยก�ำหนดให้กรรมการ
ควรด�ำรงต�ำแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
• กรรมการต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการ
ในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อ
ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น

1.3 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การตัดสินใจของผู้บริหาร 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
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ ทีอ่ าจขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั และบริษทั
ย่อย บริษทั ใหญ่ บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า
ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการ
เงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้
สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้สินที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะ
ต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่า
ของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 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
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
• 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)

207

รายงานประจำ�ปี 2559

โครงสร้างการจัดการ (ต่อ)

1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ กฎระเบียบ
ต่างๆของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
• คณะกรรมการท�ำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท ก�ำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณ รวมทั้งก�ำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
• คณะกรรมการท�ำหน้าที่จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการ
จะทบทวนนโยบายและการปฏิบตั 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 และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และคณะกรรมการจะต้องก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับ
ขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

208

การกำ�กับดูแลกิจการ

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

1.5 การประชุมคณะกรรมการ

• 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 และกิจการที่จะประชุม
ไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

• จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็น
ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้
ในรายงานประจ�ำปี

• การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการ
จะท�ำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีม่ า
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

• จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระท�ำ
ซึ่งอาจมีผลระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท คณะกรรมการต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

• การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก
โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในวาระนั้น

• จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แผนงานที่ส�ำคัญต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้จัดให้มีการ
ก�ำหนดแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงจัดให้
มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วย
ให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการมีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

• จัดให้มีการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้
มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
• ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท�ำหน้าที่จดบันทึกการประชุม

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อและตำ�แหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
2. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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
3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง 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
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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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
2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ประกอบด้วย กรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการ และในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ภายนอกร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราว
ละ 3 ปี แต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะ
ต้องได้รบั การคัดเลือกและแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั กรรมการทีพ่ น้ จาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องจัดให้มกี ารประชุมตามความ
จ�ำเป็นและสมควรแก่หน้าที่รับผิดชอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะต้องแจ้งก�ำหนดการประชุมไว้ล่วง
หน้า รวมถึงจัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ล่วง
หน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุม
พร้อมทั้งเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ในแต่ละครั้ง
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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 โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องมีวิธีการ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนและน�ำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท
4. สรรหาคัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีท่ รงคุณวุฒิ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติ
เหมาะสมทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการและหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
แล้วแต่กรณี
5. ทบทวนสัดส่วน จ�ำนวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอ
แนะในการสรรหากรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง
6. ดูแลให้มีแผนสืบแทนต�ำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
7. วางข้อก�ำหนดต่างๆในสัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้งประเมินผลงาน
และเสนอแนะผู้สืบแทนต�ำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็น
ธรรมและสมเหตุผล เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วจึงเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ก�ำหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลัก
เกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูป
แบบอืน่ ให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดอืน่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่ง
ตั้ง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบันและเหมาะสมกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แล้วแต่กรณี
5. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะ
สมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
6. ก�ำหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ
พิจารณาปรับค่าตอบแทนประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว
7. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพือ่
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล

รายชื่อและต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การก�ำกับดูแล
2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล
3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล
4. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล
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. เข้าใจและสามารถประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ต่อองค์กรและสามารถท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ความเสีย่ งเหล่านัน้ ได้รบั การจัดการกับความ
เสี่ยงนั้น ๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้
5. ให้ค�ำแนะน�ำและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ด้านการก�ำกับดูแล
ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย ข้อก�ำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ก�ำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน�ำและการสนับสนุนที่จ�ำเป็นแก่คณะท�ำงา
นบรรษัทภิบาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก�ำหนดประเด็นที่
ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการด�ำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล
ทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
บริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารและจัดการบริษัทให้มีการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีก่ �ำหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีภ่ ายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอาจจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั และกิจการนัน้ ต้องไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษทั โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั ก่อนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จากนัน้ จึงน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายการ
ปฏิบตั งิ านของตนเองและรับทราบเป้าหมายทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นแต่ละปี
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
คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์มกี ารก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงไว้
อย่างชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและ
ให้ความเห็นต่อการท�ำรายการระหว่างกันที่มีนัยส�ำคัญซึ่งไม่อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการคนใดที่ที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
โดยมีทั้งการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะซึ่งจะประเมินทุกครั้งที่
ประชุมคณะกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล
ซึ่งจะประเมินเป็นประจ�ำทุกปีและคณะกรรมการมีการน�ำผลการประเมินมาร่วมกัน
พิจารณาและก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการท�ำงานต่อไป
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการก�ำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น ๆ แก่คณะกรรมการที่ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติ
ในอุตสาหกรรม และน�ำเสนอของอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปี
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัย
แวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่จะได้รบั ทราบข้อมูลบริษทั ลักษณะธุรกิจ กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆและข้อมูลธุรกิจที่ส�ำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ย้อนหลัง มีการแนะน�ำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริม
ให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
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�ำนักตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�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 2559 ส�ำนักงานตรวจสอบภายในมีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 15 คน
ประวัติและคุณสมบัติของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
นายภักดี อ่อนนิภา
ตำ�แหน่ง
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
อายุ
• 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
• Risk Based Audit (by IIAT)
• Operational Auditing (by IIAT)
• IT Auditing (by FAP)
• Fraud Auditing (by P&D Training)
• Fraud Prevention for Management
(by Dharmniti)
• Tax Strategies & Tax Planning for
Hotel Business (by Dharmniti)
ประสบการณ์
• ปี 2540 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
• ปี 2538 – 2540
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ
บจก.ภัทรประสิทธิ์โฮลดิ้ง
• ปี 2535 – 2538
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.อุตสาหกรรม
อาหาร ส.ขอนแก่น

จริยธรรมธุรกิจ
ในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น คณะกรรมการบริ ษั ท
มี น โยบายที่ จ ะให้ ค วามส�ำคั ญ เท่ า เที ย มและควบคู ่ กั น ไประหว่ า งความส�ำเร็ จ ตาม
เป้าหมายและรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความส�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
และพนั ก งานของบริ ษั ท ที่ จ ะได้ รั บ ทราบถึ ง มาตรฐานการปฏิ บั ติ ที่ บ ริ ษั ท คาดหวั ง
นั บ ตั้ ง แต่ ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งาน ผู ้ ถื อ หุ ้ น ลู ก ค้ า คู ่ ค ้ า คู ่ แ ข่ ง ขั น ทางการค้ า และ
ต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะ
ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังโดยเคร่งครัด

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

การตรวจสอบภายใน
โครงสร้างการจัดการ (ต่อ)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดำ�เนินงาน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการป้องกันการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นในองค์กร
ในระยะแรกทีต่ ง้ั สำ�นักงานตรวจสอบภายในกลุม่ บริษทั เซ็นทรัล ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ได้ จั ด ให้ มี ก ารอบรมพนั ก งานตรวจสอบภายในให้ เข้ า ใจหน้ า ที่ ง านโดยได้ ไ ป
เรี ย นเชิ ญ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการตรวจสอบภายในมาช่ ว ยบรรยายอบรม
เพื่อทำ�ความเข้าใจแก่ผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการตรวจสอบ
ด้านการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องภายในกำ�หนดเวลา ต่อมาได้มีอดีตข้าราชการ
กรมสรรพากรที่เคยมีประสบการณ์ มีความรู้ด้านการตรวจสอบภาษีอากรเข้ามา
ร่วมงานด้วย และได้แยกหน้าทีข่ องพนักงานตรวจสอบภายในออกเป็น 3 สายงาน คือ
สายที่ 1 ตรวจสอบ ธุรกิจค้าปลีกและการผลิตสินค้า
สายที่ 2 ตรวจสอบ กิจการโรงแรมและอาหารจานด่วน
สายที่ 3 ตรวจสอบ เกีย่ วกับการเสียภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
และการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กลุ่ ม บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง
สำ�นักงานตรวจสอบภายในขึ้นมาเพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2535
โดยมี ศ. วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ที่ปรึกษากรรมการกิตติมศักดิ์ เป็นผู้ริเริ่มผลักดัน
คนแรกก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศให้มีการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลได้
เชิญชวน ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ มาเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากรและการตรวจ
สอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรของไทย เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งอธิบดีกรมจัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลังมาครบทุกกรม คือ
อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร และอธิบดีกรมสรรพสามิต รวมทัง้ สำ�เร็จ
การศึกษาปริญญาพาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการบัญชีและ
นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งได้ M.B.A.(Taxation)
จากสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
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ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ มีความคิดว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษทั เซ็นทรัลในช่วงนัน้
เป็นห้างสรรพสินค้า การผลิตเสือ้ ผ้ากับเครือ่ งสำ�อางค์เพือ่ ขาย รวมทัง้ โรงแรมและ
อาหารจานด่วน ควรทีจ่ ะได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในของธุรกิจทุกประเภท
เพือ่ ป้องกันกรณีสนิ ค้าสูญหาย ทัง้ มีระบบการควบคุมภายในของธุรกิจโรงแรมและ
อาหารจานด่วน จึงได้เสนอให้จัดตั้งสำ�นักงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท
เซ็นทรัลขึ้นมาและกำ�หนดวิธีดำ�เนินงานการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท
เซ็นทรัล โดยได้แยกเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี้
1. กลุ่มร้านค้าปลีกหรือสรรพสินค้า
2. กลุ่มบริษัทผลิตสินค้าและเครื่องสำ�อางค์
3. กลุ่มโรงแรมและอาหารจานด่วน

การตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจสอบภายในสำ�หรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและ
อาหารจานด่วนในปัจจุบัน มีการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และ
กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) ไว้อย่างชัดเจน โดย
ประเมินจากประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอด
จนระดับของความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
โดยครอบคลุมทั้งการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบ
การดำ�เนินงาน (Operational Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
(Compliance Audit) ของหน่วยงานต่างๆของบริษทั และบริษทั ในเครือ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้มกี ารวางแผนการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปีเพือ่ ปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ มีการสรรหาผูต้ รวจสอบภายในทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในโดยมีการอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ปรับปรุงการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุกปี
ในการตรวจสอบ หากพบสิ่งบกพร่อง สำ�นักงานตรวจสอบภายในก็ได้ให้ข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
สำ�หรับประเด็นต่างๆทีต่ รวจพบ อีกทัง้ มีการติดตามผลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าฝ่ายจัดการได้ดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่สำ�นักงานตรวจสอบภายในได้
เสนอแนะไว้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ�อีกในอนาคต

ทำ�ให้ส�ำ นักงานตรวจสอบภายในของกลุม่ บริษทั เซ็นทรัลมีการตรวจสอบภายในที่
เป็นระบบและมีผลงานพัฒนามากขึ้นตามลำ�ดับ
ปัจจุบันสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ และได้แบ่งงานตรวจสอบภายในเป็นดังนี้
ต่อมาในปี 2542 ได้มีการแยกสำ�นักงานตรวจสอบภายในของบริษัทโรงแรมเซ็น
ทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ง ก. ฝ่ายตรวจสอบโรงแรมภายในประเทศ โดยตรวจสอบ
ประเทศไทย ออกมาจากกลุม่ ธุรกิจอืน่ เพือ่ ตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรมและ
- โรงแรมของบริษัทเองทุกแห่ง ปีละ 2 ครั้ง
อาหารจานด่วนโดยเฉพาะ
- โรงแรมที่รับจ้างบริหารภายในประเทศ ปีละ 1 ครั้ง
ข. ฝ่ายตรวจสอบโรงแรมในต่างประเทศและกิจการอาหารจานด่วน โดยตรวจสอบ
- โรงแรมของบริษัทเองและที่รับจ้างบริหารในต่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง
- กิจการอาหารจานด่วน ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยเฉพาะ
อำ�เภอเมืองและอำ�เภอที่สำ�คัญของแต่ละจังหวัด

จำ�นวนพนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทตามงบประมาณ มีรวมทั้งสิ้น 15 คน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียด
กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ
74 ปี
31,995,176 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 2.37 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 และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ผู้ก่อตั้ง, นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
• ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ ผู้นำ�เข้า และเป็นเจ้าของคนแรกที่นำ�บาร์โค๊ดมาใช้ในประเทศไทย
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
•
•
•
•
•
•
•
•

2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

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

•
•
•
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ
76 ปี
17,824,473 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.32 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 สาขาสีลม
ผู้ช่วยจัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
• ไม่มี
ผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง

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

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง
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โครงสร้างการจัดการ (ต่อ)

3. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
75 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
รองประธานกรรมการ บริษัทร่วมทุน สตางค์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ดรั๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท ส้มบิน จำ�กัด
- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
• ไม่มีผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง
• 8/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
• 1/2 ครั้ง
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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4. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
64 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 เฟรเกรนท์พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศรีปทุม (วิทยาคารพญาไท)
-ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง
• 8/8 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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5. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
77 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 บมจ.ธนาคารศรีนคร
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารศรีนคร
สมาชิกวุฒิสภา
ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าของไทย (ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล)
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (พลเอกธีรเดช มีเพียร)
ประธานกรรมการ บริหารเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รองนายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

• กรรมการ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรสาธิต จำ�กัด
• ประธานกรรมการ กลุ่มเครือบริษัท แปซิฟิคพาร์ค
ศรีราชา จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เตชะไพบูลย์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท อุเทนแคปปิตอล จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท วรวัฒน์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เศรษฐการ จำ�กัด
• ไม่มี-

• กรรมการ บริษัท ประชานุเคราะห์ จำ�กัด
• ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และหอการค้าไทย
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• รองประธานกรรมการ โรงพยาบบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
• ประธานกรรมการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• 7/8 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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6. นาย เกริด เคิร์ก สตีป

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
74 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�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
• -ไม่มีผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง
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)

221

รายงานประจำ�ปี 2559

โครงสร้างการจัดการ (ต่อ)

7. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

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

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
69 ปี
16,016,654 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.19 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�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
• 2/2 ครั้ง
และกำ�หนดค่าตอบแทน
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความ • 4/4 ครั้ง
เสี่ยงและการกำ�กับดูแล

8. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
54 ปี
29,263,374 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 2.17 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว)
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 1 ปี 2547
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการรุ่นที่ 73 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกกล้า
ปี 2553 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
ปี 2552 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM),
หลักสูตร Monitoring of Quality of Financial Reporting (MFR)
หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551
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 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 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
• คณะกรรมการบริหาร หอการค้าไทย
• -ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
• 2/2 ครั้ง
และกำ�หนดค่าตอบแทน
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความ • 4/4 ครั้ง
เสี่ยงและการกำ�กับดูแล
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ (ต่อ)

9. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์

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

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ
71 ปี
13,203,254 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 0.98 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)
รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
กรรมการ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 2/5 ครั้ง
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10. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

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

•
•
•
•
•

กรรมการ
71 ปี
22,055,095 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.63 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 เพลินฤดี จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำ�กัด
-ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ (ต่อ)

11. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ตำ�แหน่ง
อายุ
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

•
•
•
•
•

•
•
•

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
51 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 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 58
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 2545 Directors Certification of Program (DCP)

•
•
•
•
•
•

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ
รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารโครงการและจัดซื้อ
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายและพัฒนาโครงการ
ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA

•
•
•
•
•
•

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริษัทย่อย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
• -ไม่มีประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
• 5/5 ครั้ง
- การการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
• 1/4 ครั้ง
ความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559* มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำ�กัด
THE BANK OF NEW YORK MELLON **
นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์
นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
นาย ทศ จิราธิวัฒน์
Deutsche Bank AG Singapore PWM **
นาย พิชัย จิราธิวัฒน์

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

67,523,190
41,542,400
36,129,511
32,712,328
31,995,176
29,263,374
29,236,753
28,976,874
22,963,360
21,596,787

5.00
3.08
2.68
2.42
2.37
2.17
2.17
2.15
1.70
1.60

หมายเหตุ : กลุ่มจิราธิวัฒน์มีการถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.2 ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
** 	นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายและการจัดการ
ของบริษัทฯ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของ CENTEL โดยกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2559
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณสุทธิเกียรติ
คุณสุทธิชัย
คุณพิสิฐ
ดร.ชาญวิทย์
คุณวิเชียร
คุณเกริด เคิร์ก
คุณสุทธิศักดิ์
คุณสุทธิชาติ
คุณสุทธิธรรม

จิราธิวัฒน์
จิราธิวัฒน์
กุศลาไสยานนท์
สุวรรณะบุณย์
เตชะไพบูลย์
สตีป
จิราธิวัฒน์
จิราธิวัฒน์
จิราธิวัฒน์

10

คุณปริญญ์

จิราธิวัฒน์

11
12
13
14
15
16
17
18
19

คุณธีระยุทธ
คุณสุพัตรา
คุณรณชิต
คุณธีระเกียรติ
คุณภัทรา
คุณเดวิด
คุณโธมัส
คุณเอเดรียน
คุณพอล

จิราธิวัฒน์
จิราธิวัฒน์
มหัทธนะพฤทธิ์
จิราธิวัฒน์
จองเจริญกุลชัย
กู๊ด
ธรัสเซล
ฮาร์ดวิก – โจนส์
วิลสัน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล
รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร/ เลขานุการบริษัท
รองประธานฝ่ายจัดซื้อ
รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ
รองประธานฝ่ายแบรนด์ การตลาด และดิจิตอล
รองประธานฝ่ายออกแบบและเทคนิค
รองประธานฝ่ายขาย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนการถือหุ้น(1)
เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี 2559

15,546,400
5,850,000
12,813,200
-

รวม
32,133,176
17,824,473
22,055,095
19,609,854
16,016,654

ทางตรง
(138,000)
-

29,263,374

-

29,263,374

-

-

-

29,263,374

-

29,263,374

2.17

16,725,000
11,819,576
158,831
16,991,000
-

-

16,725,000
11,819,576
158,831
16,991,000
-

(9,383,200)
-

-

(9,383,200)
-

16,725,000
2,436,376
158,831
16,991,000
-

-

16,725,000
2,436,376
158,831
16,991,000
-

1.24
0.18
0.01
1.26
-

ทางตรง
32,133,176
2,278,073
16,205,095
6,796,654
16,016,654

ทางอ้อม(2)

ทางอ้อม(2)
(6,406,600)
-

รวม
ทางตรง
ทางอ้อม(2)
รวม
(138,000) 31,995,176
- 31,995,176
2,278,073 15,546,400 17,824,473
- 16,205,095
5,850,000 22,055,095
(6,406,600)
6,796,654
6,406,600 13,203,254
- 16,016,654
- 16,016,654

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2559
2.37
1.32
1.63
0.98
1.19

หมายเหตุ : (1) การได้มา/จําหน่ายไปของหุ้น แสดงตามรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (59-2) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ สิ้นไตรมาสนั้น ๆ
(2) ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
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ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้มีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยค�ำนึงถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการด�ำเนินงานของบริษัท และได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 มีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนประจ�ำและค่าเบี้ยประชุมในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 4,137,400 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทน
กรรมการปี 2559 มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อกรรมการ
ประเภทค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนประจำ�ไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
6. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

จำ�นวน (บาท)
57,800
44,100
28,900
24,700
26,300
26,300
28,900
26,300
25,000
20,000
25,000
20,000

1
2
3

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

4

ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

5

6
7

8

9
10
11

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายเกริด เคิร์ก สตีป
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
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
5/5
5/5
5/5
8/8

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

1/2
5/5
2/2
8/8
5/5
7/8
1/2
5/5
5/5
2/2
4/4
5/5
2/2
4/4
2/5
5/5
5/5
1/4

ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)
371,500
296,600
296,600
227,000
21,000
296,600
51,300
206,500
296,600
181,500
41,000
296,600
296,600
41,000
83,000
296,600
41,000
83,000
222,500
296,600
174,300
20,000
4,137,400

ค่าตอบแทนผู้บริหาร:
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 9 รายในปี 2559 ซึ่งได้รับเป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 79,247,909 บาท
ค่าตอบแทนอื่น

(ก) เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษ
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ให้เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษในการมาใช้บริการที่ห้องอาหารของโรงแรม แก่กรรมการบริษัทท่านละ 40,000 บาท โดยในปี 2559
ค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองที่กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจ�ำนวน 304,591 บาท
(ข) เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั มีโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้กบั พนักงานคนไทยทุกคนทีท่ �ำงานครบ 6 เดือนมีสทิ ธิได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริษทั จะหักเงินดังกล่าว
จากบัญชีเงินเดือนของพนักงานและบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่ากับส่วนเงินสะสมของพนักงานที่ถูกหัก
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ค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี

การกำ�กับ
ดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหาร
องค์กร โดยยึดหลักบรรษัท ภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว นอกจากนี้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบัน
การเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น

2558
7,400,325
-0-

2559
7,892,000
-0-

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
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

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
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
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• 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�ำคัญ
ครบถ้วนและชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งแผนที่
แสดงสถานที่ประชุม โดยจัดท�ำทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม อย่ า งน้ อ ย 30 วั น ทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.centarahotelsresorts.com) และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
5. ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งค�ำถามเกีย่ วกับวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้ามาทีเ่ ลขานุการ
บริษัท
วันประชุมผู้ถือหุ้น
6. ก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของ
ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
7. น�ำเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน
และแสดงผล เพือ่ ให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ครบทุกท่าน เพื่อตอบค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งประธานที่ประชุมเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัท
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
เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน
14 วันนับแต่วันประชุม
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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

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 และ
เป็นธรรม 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
• ในกรณีท่ีมีความจ�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
และองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทอย่างยั่งยืน
มีการด�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
จะไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อเจ้าหนี้ทุกราย
• ลูกค้า: บริษทั มุง่ เน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า โดยเอาใจใส่ดแู ล
และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการแก่ลกู ค้าตามมาตรฐานทีก่ �ำหนดไว้ รักษาความ
ลับลูกค้า ไม่ท�ำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหากมิได้รับการอนุญาตจากลูกค้า
บริษัทมีระบบและหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า มีแนวทางใน
การพิจารณา เพื่อเร่งด�ำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้อง
เรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
• คูแ่ ข่ง: บริษทั ปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบตั ิ
ในการแข่งขัน และจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางธุรกิจด้วย
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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วิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ท�ำลายชือ่ เสียงทางธุรกิจของคูแ่ ข่ง
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
3. นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน
ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับและ
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการป้องกัน รักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และทรัพย์สนิ ของบริษทั
อยู่เสมอ จัดให้มีการก�ำหนดล�ำดับขั้นของอ�ำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนักงาน ก�ำหนดระเบียบงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีส�ำนักตรวจสอบ
ภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและ
ความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแล
ให้ส�ำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มที่และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำตามเวลา
ที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนีย้ งั ได้จดั ให้มนี โยบายการบริหารความเสีย่ งตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง มีการประเมินระดับความเสี่ยงทั้ง
ทางด้านโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้อย่างทันเวลา
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
นอกจากนี้บริษัทยังได้มุ่งมั่นด�ำเนินการให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกฏหมายและ

ข้อก�ำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร มีการทบทวน
ติดตามและประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อมจากบริการของบริษทั ในการลดภาระให้กบั สิง่
แวดล้อม โดยมีการสร้างจิตส�ำนึกให้กบั พนักงานทุกคนเพือ่ ให้มคี วามเข้าใจในหน้าที่
และบทบาทความรับผิดชอบในการมุ่งมั่นในการที่จะรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7. นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ก�ำหนดให้มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อก�ำหนดอื่นๆ 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
ในด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้น
9. นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
บริษัทจะท�ำการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างชัดเจน ครบถ้วน ทันเวลา
เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของควมเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือ
ชี้น�ำอันเป็นผลให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด และเนื่องจากสภาพและความคาด
หวังของสังคม รวมถึง โซเชียล เน็ตเวิร์ค (Social Network) ได้มีอย่างแพร่หลาย
ดังนั้น การติดต่อสื่อสารและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ จะต้องมีความถูกต้อง
และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆ จะต้องท�ำอย่าง
เต็มใจเต็มก�ำลังความสามารถ
10. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีความแน่วแน่และจะยังคงยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต และปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การทุจริตคอร์รปั ชันนอกจากจะส่งผลก
ระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรค
ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก
ในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมุ่งหวังให้ประเทศไทยปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action

Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ทจั ดให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน และจัด หา
มาตรการเป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องปรามและเป็นหนึ่งในระเบียบการ
ควบคุมภายใน
2. บริษัทจัดท�ำแนวทางการปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการน�ำไปปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ที่สามารถป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุมถึงเรือ่ งของการบริจาคเพือ่ การกุศล เงินสนับสนุน การให้หรือ
การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริจาคทางการเมือง เป็นต้น
3. บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึก
ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ และกระบวนการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
5. บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารทีป่ ลอดภัยให้บคุ ลากรของบริษทั และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอค�ำแนะน�ำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณี
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
6. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายใน
และภายนอกบริษทั เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ใิ นวงกว้าง อาทิ มีการเผยแพร่มาตรการ
การต่อต้านคอร์รัปชันผ่านเว็บไซด์ ป้ายประชาสัมพันธ์ อินตราเน็ตของบริษัท
การอบรมและปฐมนิเทศพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การออก
จดหมายแจ้งคู่ค้าเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสภายใต้
มาตรการที่วางไว้
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

ในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ มีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นการกระท�ำทีส่ งสัยว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันหรือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่แจ้งเบาะแส
มายังช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้
ส�ำนักเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์: (02) 769-1234 ต่อ 6658
อีเมล:
whistleblower_centel@chr.co.th
ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ส�ำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: (02) 769-1234 ต่อ 6131
อีเมล:
co.secretary_centel@chr.co.th
ไปรษณีย์: ส�ำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทให้ความส�ำคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และ
สม�่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลของ
บริษทั เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ มีดังนี้
• ให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น โปร่ ง ใส
ทั่วถึงและทันเวลาทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อให้นัก
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการ
ตัดสินใจอย่างสม�่ำเสมอ
• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุน
สถาบัน นักวิเคราะห์และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึงผ่านหลายช่องทางทางการสื่อสารเช่น เว็บไซต์
ของบริษัท ระบบการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแถลง
ผลประกอบการประจ�ำไตรมาส การแถลงแผนงานในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
รายงานประจ�ำปี เป็นต้น
• ข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยว
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ กิจกรรมและแผนการด�ำเนินงานต่าง ๆของบริษัท เป็นต้น
2. ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็น
ผู้ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันต่อเวลาและเท่าเทียมกัน
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• เลขานุการบริษทั รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
• ผู้บริหารระดับสูงในสายงานทางการเงินและหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ รับผิด
ชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการด�ำเนินงานลักษณะ
การประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่าง
การพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผล
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
• ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการตลาดและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ
ในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
แผนการตลาดและการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท นอกจากนี้ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ที่ส�ำคัญกับบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์จะต้องประสานกับ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของ
สื่อมวลชนภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
• ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบ
หมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระ
ทบต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของบริษทั รวมถึงข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
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 หากมีข้อมูลใด
ที่มิควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทจะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ต่อสาธารณชนโดยทันที
• บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่รักษาข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับของคู่ค้า ข้อมูล
ความลับของลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมด�ำเนินธุรกิจไว้เป็นความลับ
โดยไม่น�ำข้อมูลที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปเผยแพร่หรือน�ำไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ ตลอดจนระมัดระวังการให้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆ
ซึ่งตนเองไม่ได้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้
ก�ำชับให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้
สม�ำ่ เสมอ และทันเวลา ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบตั มิ าโดย
ตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ บริษทั ได้จดั ให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
โดยเฉพาะโดยได้มอบหมายให้รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงินและคณะท�ำ
หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษทั ได้ทโี่ ทรศัพท์ 66(0) 2769-1234 ต่อ 6640
หรือ E-MAIL ADDRESS: SIWICHAYALI@CHR.CO.TH
ส�ำหรับกิจกรรมในปี 2559 เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของบริษทั รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
ได้ด�ำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Opportunity day) ไตรมาสละครั้ง เพื่อแถลงผลการด�ำเนินงานราย
ไตรมาส
2. การเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์โดยการนัดหมายจากนักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท (Company Visit) จ�ำนวน
32 บริษัท
3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยจ�ำนวน 4 ครั้ง
4. การสัมภาษณ์ และประชุมทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 424 ครั้ง
5. การเดินทางพบปะนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) จ�ำนวน
187 บริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท และเป็ น ไป
ตามหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในระยะ 5 ปี โดยมีการทบทวนเป็น
ประจําทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่านประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ

1 ท่าน
6 ท่าน
4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งหมด
11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระ เกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดกรรมการบริษัท
หน้า 216 โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่
บริษัทกําหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การกํากับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทัว่ ถึงในทุกมิตแิ ละสอดคล้องตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี CENTEL จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการหน้า 206
คณะอนุกรรมการ
บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้
นายวิเชียร เตชะ-ไพบูลย์ เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถ ท�ำหน้าที่
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน
ท�ำหน้าทีก่ �ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทีจ่ �ำเป็น
และเหมาะสมส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับ
สูง เพือ่ เสนอแก่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
4 ท่าน ท�ำหน้าที่ดังนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)

239

รายงานประจำ�ปี 2559

การกำ�กับดูแลกิจการ (ต่อ)

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�ำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับ
การจัดการกับความเสี่ยงนั้น 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
ประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก
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. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจ�ำปีของบริษทั รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. แนะน�ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เลขานุการบริษัท ของบริษัทคือ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
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ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
• รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร
และเลขานุการบริษัท
อายุ
• 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ • ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ประสบการณ์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา
• อดีตกรรมการบริษัทประกันภัย
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
• อดีตกรรมการตรวจสอบบริษัทประกันสินเชื่อ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยง
กันไว้อย่างชัดเจนและถือปฎิบัตอิ ย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน
และให้ความเห็นต่อการท�ำรายการระหว่างกันทีม่ นี ยั ส�ำคัญซึง่ ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการที่มีส่วนได้
เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว
คณะกรรมการมีการก�ำหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการ
การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัทมีส่วนสนับสนุนให้คณะกรรมการได้พัฒนา ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ใ นการทํ า หน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการบริ ษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่ออํานวยความ สะดวกให้กับ
กรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับการอบรม สัมมนาของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูรายละเอียดได้ใน หัวข้อ

รายละเอียดกรรมการบริษัท หน้า 216
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
• หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนาํ แนวทางจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม กับลักษณะและโครงสร้างของคณะ
กรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
และการดําเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่ง
ขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดําเนินการ
ใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทําหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ ให้ความสนใจ
เป็นกรณีพเิ ศษสําหรับการปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการหรือการดําเนิน
งานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
• ขั้นตอน
เลขานุการบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษทั ทุกท่านประเมินตนเอง
ในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อ พิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ คณะ
กรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็น
ผูน้ าํ ขององค์กร การด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
• หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็น เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้กรรมการ
ได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติ หน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับ
ผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของ
กรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2) การกําหนดกลยุทธ์ การกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน
3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ขั้นตอน
เลขานุการบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษทั ทุกท่านประเมินตนเอง
ในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อ พิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจําทุกปี
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการก�ำกับดูแล มีการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี เพื่อนําผล
ประเมนมาพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสนับสนุนการ ท�ำงานของคณะกรรมการ
บริษัทและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO
• หลักเกณฑ์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการ
ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 8 หัวข้อ ได้แก่
1) การวางแผนกลยุทธ์
2) ความเป็นผู้นํา
3) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4) การบริหารงานด้านการปฏิบัติการ
5) การสืบทอดต�ำแหน่ง
6) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
7) การสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
8) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
หมวดที่ 2 ก ารพั ฒ นา CEO ประกอบด้ ว ยจุ ด แข็ ง และประเด็ น ที่ CEO
ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้
• ขั้นตอน
CEO มีสว่ นร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบตั งิ าน ของตนเองและรับทราบ
เป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี หลังจากนั้นในทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัท
จะจัดส่งแบบ ประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน CEO รวมทั้ง จัดส่ง
แบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อนํา ผลการประเมินมาเปรียบ
เทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนา ศักยภาพของ CEO ต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการ
บริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ของ CEO ตามลําดับ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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
121 (2/2560) ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบถึงรายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2559 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 เฉพาะใน
ส่วนทีเ่ ป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษทั โดยให้มกี ารก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไป

242

การกำ�กับดูแลกิจการ

ตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างจากบุคคลภายนอก
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมได้ก�ำหนดนโยบายและมาตรการอนุมัติ
รายการระหว่างกัน โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติตามปกติ แต่กรรมการหรือ
ผู้บริหารจะต้องไม่ท�ำการอนุมัติรายการที่บริษัทกระท�ำกับตนเองหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับตนเอง หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อท�ำการพิจารณา และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติท�ำราย
การนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 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

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
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

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

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558 ปี 2559

ลักษณะรายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น

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

15.75

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

23.79

21.43

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

34.23

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

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าจาก
บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

0.97

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CGLB) เช่าพื้นที่จาก บจ.สรรพสินค้า
เซ็นทรัล โดยคิดค่าเช่าตามอัตราร้อยละของค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียว
กับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปโดยมีสัญญาเช่าที่กำ�หนดระยะเวลาและส่วนแบ่ง
รายได้ที่ชัดเจน

0.00

0.53 ราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาตลาดทั่วไป
และยุติธรรมอัตราค่าเช่ามีความสมเหตุ
สมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
1.55 และได้ตกลงทำ�รายการในราคาที่ยุติธรรม
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

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

19.00

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทั ย่อย ให้บริการห้องพักและขายอาหารและ
เครื่องดื่มให้กับ บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยคิดราคาในอัตราราคาเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป

1.50

10.79 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกโดยมี
0.39 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

ลักษณะรายการ

24.33

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

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า และบริษัทย่อย ซื้อสินค้าและบริการ
จาก บจ. เตียง จิราธิวฒ
ั น์ เพือ่ ให้บริการแก่ลกู ค้าโดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.01

0.03

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทั ย่อย ให้บริการซักรีดแก่บจ.เตียงจิราธิวฒ
ั น์
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.00

0.36 อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิด
ลูกค้าทั่วไป

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

64.45

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการเช่าร้านค้า อาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด
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บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปเช่าพี้นที่ในอาคารเซ็นทรัลสีลม
จาก บจ.เตียง จิราธิวัฒน์ เพื่อใช้เป็นที่ทำ�การสำ�นักงานใหญ่ โดยคิด
อัตราค่าเช่าและค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสัญญาเช่า
ที่กำ�หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

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

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

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558 ปี 2559

51.75 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่
ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป
230.99 246.48

2.24

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

0.76

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับ บจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.52

1.64 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่ให้กับลูกค้า
ภายนอก รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
1.40 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
0.43 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่ให้กับลูกค้า
ภายนอก รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

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

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

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558 ปี 2559

ลักษณะรายการ

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

2.66

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 และบริษทั ย่อย ให้บริการห้องพัก อาหารและเครือ่ งดืม่
ให้กับ บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

เหตุผลและความจำ�เป็น

3.67 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

12.73
11.06

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
12.09 และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
30.76

1.99

1.10

0.10
1.12

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
0.04 ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
0.00 และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5.32
8.25

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็น
ราคายุติธรรมและการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
5.63 ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
3.72 และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

0.35

1.05 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่ให้กับลูกค้าภายนอก
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

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

13 บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน
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การกำ�กับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558 ปี 2559

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษัทย่อย ซื้อสินค้าจาก บจ.เซ็นทรัล
ฟู้ด รีเทล เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

4.90

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

1.23

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

0.11

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษัทย่อย ใช้บริการสาธารณูปโภคจาก
บจ.เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.14

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

1.21

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

26.87

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ให้บริการห้องพักและขาย
อาหารและเครื่องดื่มให้กับ บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ โดยคิดราคาในอัตราราคา
ตลาด

0.00

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

21.26

เหตุผลและความจำ�เป็น

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

0.88 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่ให้กับลูกค้าภายนอก
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
0.12 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ราคาที่ตกลงค่าบริการเป็นราคาตลาดทั่วไป และยุติธรรม
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
1.57 ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่
ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

23.76 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสม
กับทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียว
กับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป
0.22 อัตราค่าบริการและค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นราคายุติธรรมเช่นเดียวกับผู้ให้บริการ
คิดกับลูกค้าทั่วไป
17.48 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม
เหมาะสมกับทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็น
อัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
14 บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558 ปี 2559

ลักษณะรายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น

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

94.93

109.48 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทำ�เล
ที่ตั้งเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

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

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

0.24

0.04 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ
คิดกับลูกค้าทั่วไป

16 บจ.บีทูเอส
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าเกี่ยวกับ
เครื่องเขียน จาก บจ.บีทูเอส โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.02

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มกับ บจ.เซ็นทรัล
เทรดดิ้ง โดยคิดราคาในอัตราตลาดทั่วไป

0.00

0.01 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคา
ยุติธรรมและการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
0.05

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

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ให้บริหารห้องพัก - จัดเลี้ยง แก่
บจ. เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.05

0.00 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ
คิดกับลูกค้าทั่วไป

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

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้า
จาก บจ.ซี อาร์จี แมนูแฟตเจอริ่ง โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

1.66

0.00 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคา
ยุติธรรมและการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ
การจัดซื้อจัดจ้าง

19 บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้า
จาก บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

1.23

1.13 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

12.91

12.79 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่
ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

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

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

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
21 บจ.เซ็นทรัล ไลฟ์ โปรคเกอร์
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน
22 บจ. โพสต์ เอซีพี
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

23 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนท์สแควร์
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน
24 บจ. ซีจี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน
25 บจ.เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์

26 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPNRF (พระราม 3)
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
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มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558 ปี 2559

เหตุผลและความจำ�เป็น

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อประกันชีวิตให้แก่พนักงาน
จาก บมจ.เซ็นทรัล ไลฟ์ โปรคเกอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.00

0.16 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเบี้ยประกันเป็นราคายุติธรรมเหมาะสมกับ
ความคุ้มครอง และจำ�นวนเงินที่เอาประกันภัย

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

0.63

0.47 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผู้ให้บริการมีความคิดริเริ่มที่ดี มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ของบริษัทและตรงกับกลุ่มลูกค้า อัตราค่าโฆษณาเป็น
ราคายุติธรรม

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

23.32

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อยให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่
บจ. ซีจี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.57

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย
ซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงาน จาก บจ.เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส
โดยอัตราค่าเบี้ยประกันคิดตามจำ�นวนมูลค่าของกรมธรรม์
และความคุ้มครองที่ได้รับ

บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่ม
โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและคิดอัตราค่าเช่า และค่าบริการต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสญ
ั ญาเช่าทีก่ �ำ หนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าทีช่ ดั เจน

15.40

25.80

22.36 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่
ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป
0.02 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ
คิดกับลูกค้าทั่วไป
14.07 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเบี้ยประกันเป็นราคายุติธรรมเหมาะสมกับ
ความคุ้มครอง และจำ�นวนเงินที่เอาประกันภัย

17.66 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทำ�เลที่ตั้งและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่
ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
27 บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน
28 บมจ. ซีโอแอล
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2558 ปี 2559

ลักษณะรายการ

บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ใช้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

0.62

0.00 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ค่าบริการเป็นราคายุติธรรม และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง

บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (บริษัทย่อย) ซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียน
อุปกรณ์สำ�นักงาน จาก บริษัท ซีโอแอล จำ�กัด (มหาชน)
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

1.90

1.86 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ค่าสินค้าเป็นราคายุติธรรม และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง

29 บจ. เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์
ความสัมพันธ์
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย และ บจ. เซ็นทรัล
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เรสตอรองส์ กรุ๊ป ซื้อบริการฝึกอบรมจากบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล
2. มีกรรมการร่วมกัน
ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จำ�กัด โดยคิดอัตราค่าบริการตามอัตราตลาด
ทั่วไป
- บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
- บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ค่าบริการเป็นราคายุติธรรม และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ให้บริการห้องพักและขาย
อาหารและเครื่องดื่มให้กับ บจ. เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด
30 การเช่าพื้นที่จาก บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม2
ความสัมพันธ์
บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่จาก บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม2
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและคิดอัตรา
2. มีกรรมการร่วมกัน
ค่าเช่า และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสัญญาเช่าที่กำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน
31 บจ. เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่วมกัน
32 บจ. ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล
ความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์

เหตุผลและความจำ�เป็น

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ให้บริการห้องพัก ให้กับ
บจ. เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย และ บจ.เซ็นทรัล
เรสตอรองส์ กรุ๊ป ซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ใช้ในครัวเรือนจาก
บจ. ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด
- บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
- บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป

0.00
9.11

6.85
10.53

0.00

3.04 อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียว
กับผู้ให้บริการคิดกับลูกค้าทั่วไป

0.00

1.69 อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคา
ยุติธรรม เหมาะสมกับทำ�เลที่ตั้งและสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับ
ที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

0.00

0.14 อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียว
กับผู้ให้บริการคิดกับลูกค้าทั่วไป

0.00
0.00

ผู้ขายจำ�หน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่
ตกลงกันเป็นราคายุติธรรมเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไปและการสั่งซื้อเป็นไปตาม
0.03 ระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง
0.15

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปข้อมูลทั่วไป
ของบริษัทย่อย 2559

สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือครองจำ�นวนหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
(249 ห้อง)

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

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่บริษัทถือ
1,183,104 หุ้น

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
63.9%

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
บีชรีสอร์ท สมุย
(202 ห้อง)

12,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

12,495 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)

6,700,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

6,699,997 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
(100 ห้อง)

550,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

549,996 หุ้น
100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำ�กัด)

ลงทุนในบริษัทอื่น

2,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

2,499,996 หุ้น

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
(245 ห้อง)

1,450,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

1,449,995 หุ้น

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำ�กัด
เลขที่ 1 ถ.ดำ�เนินเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : (032) 512-021
โทรสาร : (032) 511-099
2 บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
เลขที่ 38/2 ม. 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : (077) 230-500
โทรสาร : (077) 230-522

5 บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด
เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232
6 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำ�กัด
เลขที่ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : (074) 352-222
โทรสาร : (074) 352-223
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การกำ�กับดูแลกิจการ

100.0%

100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท
เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด)

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา
ภูเก็ต
(72 ห้อง)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
375,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่บริษัทถือ
374,995 หุ้น

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

โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
รีสอร์ท
(113 ห้อง)

190,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท

186,998 หุ้น
98.4%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด)

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

4,999,995 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

19,999,995 หุ้น

100.0%

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

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
100.0%

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

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
15,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
สัดส่วนการ
ที่บริษัทถือ
ถือหุ้น (%)
14,996 หุ้น
100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำ�กัด)

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

ไม่ได้ประกอบกิจการ

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

ไม่ได้ประกอบกิจการ

1,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

1,199,995 หุ้น

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

800,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

799,996 หุ้น

100.0%

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

359,995 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

799,996 หุ้น

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

884,995 หุ้น
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รายการระหว่า งกั น

100.0%

100.0%

บริษัท
19

ประเภทธุรกิจ

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
1,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่บริษัทถือ
1,499,996 หุ้น

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
100.0%

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

ลงทุนในบริษัทอื่น
และรับบริหารโรงแรม

20 R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd.
4th Floor Rowville, Fareedhi Magu
Maafannu, Republic of Maldives
Tel : + 960 330 6566
Fax : + 960 330 9796

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา
มัลดีฟส์
(112 ห้อง/วิลลา)

17,990 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 778.21
ดอลลาร์สหรัฐ

21 บริษัท รีเฟรช โซน จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จำ�กัด)
เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 769-1234
โทรสาร : (02) 100-6232

สปา

10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

9,995 หุ้น

100.0%

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

10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

9,995 หุ้น

100.0%

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

รับบริหารโรงแรม

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

999,998 หุ้น

100.0%

โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์
(140 ห้อง/วิลลา)

40,560,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 15 รูฟิยามัลดีฟ

24 Centara Maldives Pvt. Ltd.
2nd Floor (Eastwing), AAGE
Henveiru, Male 20094
Republic of Maldives
Tel : + 960 333 3644
Fax : + 960 331 5453

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

30,420,000 หุ้น
75.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด)

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

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

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, Katsuya
Chabuton, Tenya
Cold Stone Creamery,
Yoshinoya, The Terrace,
Pepper Lunch

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
6,200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
100.0%

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

ธุรกิจนำ�เข้าและส่งออก

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
100 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%
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16,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่บริษัทถือ
6,199,991 หุ้น

15,999,994 หุ้น
100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด)

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

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

ประเภทธุรกิจ
จัดหาสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า

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%

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

พัฒนาบุคลากร

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

999,996 หุ้น

100.0%

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

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หน่วยลงทุนของกองทุน
320,000,000 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
หน่วยละ 10 บาท

หน่วยลงทุนของกองทุน
81,093,500 หน่วย

25.3%

34 Centara (Shanghai) Hotel Management
Co., Ltd.
1208 Ascendas Cross Tower, No.318 Fuzhou
Road, Huangpu District, Shanghai, 200001

ไม่ได้ประกอบกิจการ

ทุนจดทะเบียน
6,000,000 หยวนจีน
ชำ�ระค่าหุ้นแล้ว
6,000,000 หยวนจีน

N/A
100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด)

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

ไม่ได้ประกอบกิจการ

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

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

36 Centara Capital Limited
(เดิมชื่อ Centara (Hong Kong) Hotel
Management Co.,Ltd.)
1202 Ascendas Cross Tower, 318 Fuzhou
road, Huangpu district, Shanghai 200001

ไม่ได้ประกอบกิจการ

ทุนจดทะเบียน
200,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

N/A
100.0%
(ถือหุ้นโดยบริษัท บริษัท เซ็นทารา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์ จำ�กัด)

รับบริหารโรงแรม

500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ
100 บาท

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

499,997 หุ้น

100.0%

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียน:
ทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้ว:

หุ้นกู้

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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CENTEL176A
CENTEL176B
CENTEL18NA
CENTEL203A
CENTEL218A
CENTEL229A
CENTEL239A
CENTEL269A

อันดับความน่าเชื่อถือ
ครั้งหลังสุด

จำ�นวน
(ล้านบาท)

วันที่ออก
หุ้นกู้

อายุ
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

รอบการจ่าย
ดอกเบี้ย

วันครบกำ�หนด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2559

N/A
N/A
A
N/A
A
A
A
A

500
500
700
800
980
1,000
1,000
500

23/06/2553
05/07/2553
19/11/2558
30/3/2559
11/8/2559
29/9/2559
29/9/2559
29/9/2559

7 ปี
6 ปี 11 เดือน 24 วัน
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
10 ปี

3.85%
3.85%
2.41%
2.09%
2.45%
2.78%
2.97%
3.39%

-

6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน

23/06/2560
29/06/2560
19/11/2561
30/3/2563
11/8/2564
29/9/2565
29/9/2566
29/9/2569

500
500
700
800
980
1,000
1,000
500

หมายเหตุ : หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
1. บริษัทต้องดำ�รงสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest - bearing debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยคำ�นวณจากงบการเงินรวม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคล
อ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009-9000
โทรสาร : (02) 009-9991
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)
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ : 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (02) 626-7777
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบ
ก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561” (CENTEL18NA)
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบ
ก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (CENTEL203A)
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบ
ก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” (CENTEL218A)
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (CENTEL229A)
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (CENTEL239A)
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 3
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (CENTEL269A)
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คณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ชั้น 50-51 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์
เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (02) 677-2000
โทรสาร : (02) 677-2222

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

บริษัทจัดอันดับเครดิต
บริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ำกัด
ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02) 231-3011

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ

นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นาย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

นาย สุทธิพร จิราธิวัฒน์

ฝ่ายออกแบบและเทคนิค

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

คุณหญิง สุจิตรา มงคลกิติ

รองประธานฝ่ายออกแบบและเทคนิค

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ วิโรจน์ เลาหะพันธ์

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

นาย แดน ชินสุภัคกุล

กลุ่มธุรกิจโรงแรม
ฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

รองประธานฝ่ายปฎิบัติการ

มร. เดวิด กู๊ด

นางสาว ภัทรา จองเจริญกุลชัย

มร. เอเดรียน ฮาร์ดวิก-โจนส์

ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานปฏิบัติการกลุ่มโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
และโรงแรมในเมือง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานปฏิบัติการภาคใต้ของประเทศไทย บาหลี
ประเทศศรีลังกาและกลุ่มโรงแรมโคซี่
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานปฏิบัติการภาคตะวันออกของประเทศไทย
และประเทศเวียดนาม
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานปฏิบัติการกลุ่มโรงแรมพรีเมียมรีสอร์ท

มร. โรเบิร์ท มัวเรอร์-ลอฟเฟลอร์
มร. แฮรินเดอร์ ซิงห์ ธาลิวาล
มร. ออสติน โรบินสัน
มร. คามาล ชาวี

ผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์

รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มร. โรเบิร์ท มัวเรอร์-ลอฟเฟลอร์
เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

มร. วิม เอ็น เอ็ม ฟาเก็ล

ฝ่ายเซ็นทาราอินเตอร์เนชันแนลแมนเนจเมนท์

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่

มร. ดาร์เรน ชอว์

รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย

มร. โดมินิค รองเช่

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

มร. เดวิด มาร์เทนส์

เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา

มร. อังเดร บรูลฮาร์ท

นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์

ฝ่ายการเงินและบริหาร
รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต

มร. คามาล ชาวี

รองประธานฝ่ายจัดซื้อ

นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์

มร. วอยเทค คลาสซิกี้

เซ็นทาราวิลลา สมุย

มร. ทิมมอธี รอว์ลินสัน

เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต

มร. เวย์น ดิวเบอร์ลีย์

รองประธานฝ่ายขาย

มร. พอล วิลสัน

เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต

มร. เวย์น ดิวเบอร์ลีย์

รองประธานฝ่ายแบรนด์ การตลาดและดิจิตอล

มร. โธมัส โรเจอร์ ธรัสเซล

เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท

นาย สมศักดิ์ สายสวาท

เซ็นทารา หาดใหญ่

นาย มนูญ วุฒิ

เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

นาย ปรีชา ยะรังวงษ์

ฝ่ายขายและการตลาด
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คณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด

กลุ่มธุรกิจอาหาร

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (ต่อ)

เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่

มร. จอร์จ เคนตัน

ผู้จัดการรีสอร์ท

เซ็นทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียนและสปา กรุงเทพฯ

มร. สเวน วอลเทอร์

เซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด

นาย วีระพล พวงวรินทร์

เซ็นทาราพัทยา

มร. โจนัส เฮอร์สเต็ด

เซ็นทราโคโคนัทบีชรีสอร์ท สมุย

นางสาว รุจจิเรศ อนัญพงศ์

เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์

นางสาว ประไพจิต ทองมา

เซ็นทาราโนวา และสปา พัทยา

มร. โจนัส เฮอร์สเต็ด

ผู้จัดการโรงแรม

คุ้มพญารีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน

นางจิรชฎา อัศวาณิชย์

เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต

นาง วิลาวัณย์ เจียมมานะสมบัติ

เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นาย อัษฎางค์ สุขวิเศษ

เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

วอเตอร์ฟร้อนท์สวีทภูเก็ตบายเซ็นทารา

มร. เวย์น ดิวเบอร์ลีย์

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต

เซ็นทาราซีย์แซนด์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา
เซ็นทาราเกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม CRG

คุณธีระเดช จิราธิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ

คุณณัฐ วงศ์พานิช
คุณสุชีพ ธรรมาชีพเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณนันทนา เตชะบุญประทาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณณัฐพล มณฑลโสภน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล

นาย เดชานนท์ วังทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณชัยณรงค์ เลอเลิศวณิชย์

มร. ไมเคิล การ์ด-นีลสัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ และโครงการพิเศษ

คุณเพ็ญทิพย์ อึ๊งภากรณ์

มร. ริอาน เดรเวอร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ดร.ฉัตรชัย อุณหโภคา

มร. พิอุส ลิวชิงเจอร์

ประธาน แบรนด์ โอโตยะ

คุณอำ�ไพพรรณ จิราธิวัฒน์

เซ็นทาราแกรนด์พระตำ�หนักรีสอร์ทและสปา พัทยา

มร. คาร์ล ดักแกน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณโชดก พิจารณ์จิตร

แซนดีบีชรีสอร์ท นอนนุค ดานัง เวียดนาม

มร. ลุค เบ็นโบว์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบรนด์ เคเอฟซี

คุณกิตติยาภรณ์ กุลไพบูลย์

เซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ

นาย ปฐวี พงษ์นนทกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบรนด์ มิสเตอร์โดนัท

คุณสินีนาฏ สุขถาวร

เซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต

นาย โอภาส ดำ�รงกุล

ผู้อำ�นวยการอาวุโส แบรนด์ อานตี้แอนส์

คุณนงนภัส รำ�เพย

เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท เขาหลัก

มิส คาริน ยงแมน

ผู้อำ�นวยการอาวุโส แบรนด์ เปปเปอร์ลันซ์

คุณอรวรรณ โกมลพันธ์พร

เซ็นทาราคิวรีสอร์ท ระยอง

นางสาว วาสนา ป๊อกตัง

ผู้อำ�นวยการอาวุโส แบรนด์ โคลด์สโตนครีมเมอร์รี่

คุณวชิราภรณ์ วาณิชชัย

เซ็นทรามาริสรีสอร์ท จอมเทียน

นาย ชัยพันธ์ ทองสุธรรม

ผู้อำ�นวยการอาวุโส แบรนด์ โยชิโนยะ และ ชาบูตง

คุณพล ศรีแดง

เซ็นทราภูพาโนรีสอร์ท กระบี่

นาย เฉลิมรัฐ ขำ�สวัสดิ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโส แบรนด์ ซีอาร์จี แมนูเฟคเจอริ่ง

คุณรัสทัม เบ็ญราฮีม

แซนดีบีชรีสอร์ท นอนนุค ดานัง เวียดนาม

มิส เคธี่ แมคคองกี้

ผู้อำ�นวยการอาวุโส แบรนด์ เดอะเทอเรส

คุณฉัตรฤดี ศุขตระกูล

เซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ

นาย ปฐวี พงษ์นนทกุล

ผู้อำ�นวยการอาวุโส แบรนด์ โอโตยะ

คุณภวิชช์ อ่ำ�ทิม

เซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต

นาย วีรณัฐ ลิ้มประสูตร

ผู้อำ�นวยการ - ปฏิบัติการ แบรนด์ ตัตสึยะ และ เทนยะ

คุณสิริพร ธานินทร์ธราธาร

เซ็นทาราแกรนด์โมดัสรีสอร์ท พัทยา

มร. อังเดร บรูลฮาร์ท

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อ

คุณพัตฌ์ศร ภัทช์ฤทธิ์ลม

เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท เขาหลัก

มิส คาริน ยงแมน

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายโลจิสติกส์

คุณธีรวัฒน์ เลิศถิรพันธุ์

เซ็นทาราคิวรีสอร์ท ระยอง

นางสาว วาสนา ป๊อกตัง

เซ็นทรามาริสรีสอร์ท จอมเทียน

นาย ชัยพันธ์ ทองสุธรรม
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ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหาร

ในต่างประเทศ

ในประเทศไทย

ภาคเหนือ
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท
ใน เชียงใหม • แมสอด

ธุรกิจอาหาร

ในทั้งหมด 8 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท
ใน อุดรธานี

ธุรกิจอาหาร

ในทั้งหมด 20 จังหวัด

ภาคกลาง
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท
ใน กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจอาหาร

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ตะวันออกกลาง
โอมาน
กาตาร

มหาสมุทรอินเดีย

ยุโรป

อเมริกาใต
คิวบา

ตุรกี

ไทย
จีน
อินโดนีเซีย
ลาว
เวียดนาม

มัลดีฟส
ศรีลังกา

ในทั้งหมด 21 จังหวัด

ภาคตะวันตก
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท
ใน หัวหิน

ธุรกิจอาหาร

ภาคตะวันออก
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท
ใน พัทยา • ระยอง • ตราด

ธุรกิจอาหาร

ในทั้งหมด 7 จังหวัด

ในทั้งหมด 5 จังหวัด

ภาคใต
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท

ใน เกาะสมุย • กระบี่ • ภูเก็ต
เขาหลัก • หาดใหญ

ธุรกิจอาหาร

ในทั้งหมด 14 จังหวัด

ปกหน้า

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

NO PRINT

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

www.centarahotelsreosrts.com
www.crg.co.th

