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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 ค่าความนิยม 
16 สิทธิการเช่า 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
19 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
20 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
21 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
22 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
23 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
24 ประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าร้ือถอน 
25 ทุนเรือนหุน้ 
26 ส ารอง 
27 ส่วนงานด าเนินงาน 
28 รายไดอ่ื้น 
29 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
30 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
31 ตน้ทุนทางการเงิน 
32 ภาษีเงินได ้
33 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
34 เงินปันผล 
35 เคร่ืองมือทางการเงิน 
36 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
37 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
38 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
40 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2533  
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ กลุ่มจิราธิวฒัน ์(ถือหุน้ร้อยละ 65.8) 
 

บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 และ 11 

 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2558 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 39 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใชท้างเลือกในการวดั
มูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
เงินลงทุนเผื่อขาย มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท่ี์ 
    ก าหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ณ) 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 10 การจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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(2) ขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัท่ีเป็นเหตุให้
ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 4 (ธ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้ 10, 11 และ 15 ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดใน 

    อนาคต 
หมายเหตุขอ้ 23 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้ 24 ประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าร้ือถอน 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่ม                 
ผูป้ระเมินได้ประเมินหลกัฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดว้ยความสมคัรใจเก่ียวกบัการบนัทึก
มูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยเลือกใชวิ้ธีราคาทุนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ กลุ่มบริษทัไดป้รับงบการเงินยอ้นหลงัส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 
ก่อนปี 2558 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าโดยวิธีการตีราคาใหม่ 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยจ์ะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบัค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยใ์นราคาทุนเดิม ทั้งน้ี เป็นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพฉบบัท่ี 18/2554 เร่ือง “การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการ
ตีราคาใหม่” กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามเกณฑร์าคาทุนเม่ือมีการตีราคาเพ่ิม โดยคิดค่าเส่ือมราคาจากราคาทุนเดิม  
ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตีราคาใหม่  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอน
โดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
 

ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2558 กลุ่มบริษทัเปล่ียนวิธีนโยบายการบญัชีส าหรับการบนัทึกบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็น
วิธีราคาทุน ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับงบการเงินยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อน 
 

ผูบ้ริหารเห็นว่าการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีน้ีจะท าให้งบการเงินของกลุ่มบริษทัให้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมากข้ึน และสามารถเปรียบเทียบไดก้บักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัน้ี 
 

       งบการเงนิรวม 
 ตามท่ีเคย 

เสนอรายงาน 
ไวแ้ลว้  

ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี  
 

ปรับปรุงใหม่ 
            (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,945  (3,937)  19,008 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 188  180  368 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (657)  601  (56) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (2,966)  2,966  - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (803)  190  (613) 

   -   
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,760  (3,750)  19,010 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 149  97  246 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (781)  668  (113) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (2,821)  2,821  - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (801)  164  (637) 

   -   
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     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ตามท่ีเคย 

เสนอรายงาน 
ไวแ้ลว้  

ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี  
 

ปรับปรุงใหม่ 
           (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,684  (1,172)  4,512 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  177  177 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (57)  57  - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (938)  938  - 

   -   
 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,516  (1,159)  4,357 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  96  96 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (136)  136  - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (927)  927  - 

   -   
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4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
  
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทั บนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียง
ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การก าหนด
วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่ม
บริษัทและผู ้ถูกซ้ือ ให้ใช้ราคาท่ีต ่ ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่า
องคป์ระกอบนอกตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  ตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
บริษัทย่อย  
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น   
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน    

 
(ข) เงินตราต่างประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
  
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงในมูลค่ายุติธรรม 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการพิจารณามูลค่ายติุธรรม  

 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  

 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการ 
แปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูก
จดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วน
ไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม  
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 
(ค) การป้องกนัความเส่ียง   
 
 การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
ผลต่างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกูท่ี้ไดรั้บการ
ป้องกนัความเส่ียงนั้น   

 
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น  
ส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 
(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
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 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 
 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 
 ตน้ทุนของสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม สินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบจากธุรกิจการผลิต และสินคา้ประเภทสปา

ค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของสินคา้ประเภทไอศกรีมค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุน
สินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  
ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึง
ไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น 
โดยประมาณในการขาย 

 
(ช) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคา
ทุน   ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า บนัทึก
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงิน
ลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน    
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 15 และ 30 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการและสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10 - 25 ปี หรือตามอายสุญัญาเช่า 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 - 19 ปี 
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงานและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

  วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
 รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อย การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุ 
ขอ้ 4(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม    
 

(ฎ) สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่า หมายถึง ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา
เช่า สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย  
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์     
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
ค่าสญัญาสิทธิ 10 ปี 
ค่าสิทธิแรกเร่ิมรอตดับญัชี 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฐ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุก
ปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
   
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ   
ดอ้ยค่ามาก่อน  

 
(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ 
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ด) ประมาณการหน้ีสิน  
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน   
 

(ต) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 
 
รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืน  บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขก   
เขา้พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 
กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นแตม้สะสม (คะแนน) ลูกคา้สามารถน าคะแนน
เป็นส่วนลดค่าสินคา้หรือแลกรางวลัจากกลุ่มบริษทั  
 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
รายไดใ้นกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมจากธุรกิจอาหาร บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือมีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บั
ผูซ้ื้อแลว้ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
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เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ 
การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ท) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทั 
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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(ธ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(น) ก าไรต่อหุ้น  
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญั   
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  

 
5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 
ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 
 ประเทศที่

จดัตั้ง 
 

ช่ือกจิการ /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การ

และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เตียง จิราธิวฒัน ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  9,210  9,450 
ดอกเบ้ียรับ -  -  133,338  160,177 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  450,165  432,146 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ -  -  20,643  18,632 
เงินปันผลรับ -  -  627,764  287,648 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  31,255  33,988 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  2,647  2,647 
ค่าเช่าจ่าย -  -  10,147  10,147 
        

การร่วมค้า         
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  7,387  -  7,387 
ดอกเบ้ียรับ -  1,845  -  1,845 
รายไดอ่ื้น -  18,750  -  - 
        

บริษทัร่วม        
ค่าเช่ารับ 100,333  100,367  50,333  50,367 
เงินปันผลรับ 25,058  25,139  25,058  25,139 
ค่าเช่าจ่าย 161,136  149,968  -  - 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่ารับ 14,279  14,279  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 12,815  14,719  -  - 
รายไดอ่ื้น 22,815  26,088  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 142,738  128,922  104,748  96,924 
ค่าไฟฟ้า 42,197  43,068  42,197  43,068 
ค่าบริหารจดัการ 22,250  12,360  12,600  6,000 
ค่าบริการอ่ืน 15,316  14,227  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 71,174  66,620  71,174  66,620 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,159  1,185  1,159  1,185 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 72,333  67,805  72,333  67,805 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
ลกูหน้ีกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  68,049  116,773 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,183  46,853  8,240  11,658 
รวม 64,183  46,853  76,289  128,431 

 
เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 4.15 4.15 - 4.75 -  -  597,200  321,500 
          

เงินให้กู้ยมืระยะยาว          
บริษทัยอ่ย 3.00 - 4.15 3.00 - 4.75 -  -  2,820,690  3,192,200 

          

รวม   -  -  3,417,890  3,513,700 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  3,513,700  3,541,650 
เพ่ิมข้ึน -  -  2,554,275  1,937,850 
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนประเภทจากการร่วมคา้ -  -  -  41,000 
ลดลง -  -  (2,650,085)  (2,006,800) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  3,417,890  3,513,700 

        
การร่วมค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  41,000  -  41,000 
เปล่ียนประเภทเป็นบริษทัยอ่ย -  (41,000)  -  (41,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 
        

รวมเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  41,000  3,513,700  3,582,650 
เพ่ิมข้ึน -  -  2,554,275  1,937,850 
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนประเภทจากการร่วมคา้ -  -  -  41,000 
ลดลง -  -  (2,650,085)  (2,006,800) 
เปล่ียนประเภทเป็นบริษทัยอ่ย -  (41,000)  -  (41,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  3,417,890  3,513,700 

        
เจ้าหนี้กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,706  6,739 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,458  30,035  3,438  626 
รวม 50,458  30,035  6,144  7,365 
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เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการที่ อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เกีย่วข้องกนั 2558 2557 2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 3.00 - 4.15 3.00 - 4.75 -  -  661,900  716,300 
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.00 3.00 66,860  61,069  -  - 
รวม   66,860  61,069  661,900  716,300 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  716,300  841,400 
เพ่ิมข้ึน -  -  2,619,000  2,933,280 
ลดลง -  -  (2,673,400)  (3,058,380) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  661,900  716,300 

        
บุคคลอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61,069  60,261  -  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 5,791  808  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 66,860  61,069  -  - 

        
รวมเงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการที่        
   เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61,069  60,261  716,300  841,400 
เพ่ิมข้ึน -  -  2,619,000  2,933,280 
ลดลง -  -  (2,673,400)  (3,058,380) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 5,791  808  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 66,860  61,069  661,900  716,300 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ก) สัญญาเช่าระยะยาว 
 

บริษทั 
 

1) โครงการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 

 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทักบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั (“CID”) ซ่ึงท าสญัญา
เช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทัไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วงจาก CID และสามารถด าเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชนข์องบริษทัจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สญัญาน้ีต่อ
อายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี  
 
เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้ งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนให้แก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัครบ
ก าหนดสญัญาเป็นจ านวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัมีขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นจ านวนเดียวกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2551 บริษทัไดรั้บแจง้จาก CID ว่า CID ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพ่ือรักษาสิทธิและ
ยืนยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ท าสญัญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัจ่ายเงินประกนัสิทธิการเช่าท่ีดิน
และอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จ านวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID เขา้ท าสญัญาเช่ากบั รฟท. 
 
ในปี  2552 บริษทัท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั CID 
(“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธันวาคม 2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ านวน
เงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์หแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจ านวน
เงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   
 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้าง
ทดแทนทรัพย์สินเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีท่ีมีการด าเนินการดังกล่าวแลว้เสร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
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บริษทัย่อย 
 

2) โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
 
สัญญาระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาต่างๆ                     
ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท) 
กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระส าคญั
ต่อไปน้ี 
 
1 บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั (“CSBR”) ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินกบั CTARAF เพ่ือให้ CTARAF เช่า

ท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 
2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษทัย่อย และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 1,136.7  ลา้นบาท ( 2557: 1,186.7 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 

 
2 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้ าสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรมเซ็นทารา

แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF เพ่ือให ้CTARAF 
เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สญัญาไดน้ าสญัญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าอาคารเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,510 ลา้นบาท โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจดทะเบียน
การเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหน้ารอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายไดรั้บ
ล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 1,144.4 ลา้นบาท (2557: 1,194.7 ล้านบาท) 

 
 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจดทะเบียน

การเช่า CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ยกว่ารายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสม ตามจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสมนอ้ยกวา่รายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะช าระเงินให้ CTARAF ในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างระหว่างรายไดค่้า
เช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  
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 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ได้ท าสัญญาเก่ียวกับการประกันรายได้ของ CTARAF โดย 
CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงไดรั้บประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF ตกลงร่วม
รับประกนัรายไดค่้าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งช าระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกัน
ขา้งตน้ CSBR ตกลงจะช าระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดในสญัญา 

 
 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงคจ์ะต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ ไปอีก

นบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวให้แก่ CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจา
รายละเอียดในการต่ออายสุญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

 
3 CSBR ไดท้ าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไดติ้ดตั้งใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช                    

รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยช าระทั้ งจ านวนในวนัโอน
กรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 

 
4 CTARAF ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุยกบั บริษทั เซ็นทรัลสมุย

โฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“CSHM”) เพ่ือให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้อง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพ่ือให้ CSHM ใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กันยายน 2551 ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงให้ค ามัน่แก่ CSHM เพ่ือให้ 
CSHM มีสิทธิเช่าทรัพย์ท่ีเช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ต้องแจ้งให ้
CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตามค ามัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน
ก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพ่ือเจรจาร่วมกนัในการก าหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใชสิ้ทธิ
ระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าแปรผนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละตามอตัราท่ี
ก าหนดในสญัญาของรายไดห้ลงัหกัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และค่าเช่าคงท่ี 

 
ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบ
เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบัญชีและด ารงบัญชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้ งโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวใหแ้ก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพ่ิมเติม ขาย จ าหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพนัใน
ทรัพยสิ์นไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ใหเ้งินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
CTARAF 
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 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให ้CTARAF เห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุม

หรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ 
CSHM ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัย
ชัว่คราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจ านวนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดในสญัญาเช่าช่วง ให ้CSHM ช าระค่าเช่าใหแ้ก่ CTARAF ในจ านวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของก าไรก่อน
หกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ท่ีค  านวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม 
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM เป็นผูผ้ิดนดัช าระหน้ี 

 
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา CSHM ประสบกบัเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมหรือป้องกนัไดข้อง CSHM  

ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมในทางลบอย่างมีนยัส าคญั เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ
โลก ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศไทย และการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนของประเภทลูกคา้ท าให ้  
อุปสงค์ของห้องพกัมีสัดส่วนลดลง ท าให้ CSHM ไม่สามารถมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ได ้
เน่ืองจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของสมุย ภายหลงัการจดัตั้ง CTARAF เปล่ียนแปลงไปอยา่ง
มีนัยส าคัญจากสถานการณ์ก่อนจัดตั้ ง CTARAF CSHM จึงจัดท าหนังสือลงวนัท่ี 3 กันยายน 2556 ส่ง
ใหC้TARAF เพ่ือแสดงความจ านงขอใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.3 ของสญัญาเช่าช่วงในการช าระค่าเช่าใน
จ านวนร้อยละ 100 ของก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) 

 
 ภายหลงัจากท่ีไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงดงักล่าวแก่ CTARAF CTARAF ไดพิ้จารณาถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยได้

ประชุมร่วมกบั CSHM เพ่ือพิจารณายืนยนัขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงไดร่้วมกนัแต่งตั้งบริษทั 
โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือศึกษาสภาวะตลาดของโรงแรมบนเกาะสมุย ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 
2555 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นแก่ CTARAF เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าวและสภาวการณ์ของการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม รวมถึงไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ี
ของ CSHM และ CTARAF และ CTARAF ได้มีหนังสือลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 ส่งให้ CSHM ว่า
CTARAF มีความเห็นว่าเหตุการณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือป้องกนัของ CSHM และก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ในทางลบอย่างมีนยัส าคญั โดย
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ ท่ี เกิดข้ึนชั่วคราว และเป็นเหตุให้ CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ี
ใหแ้ก่CTARAF ตามจ านวนและระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาเช่าช่วงได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งการปรับค่า
เช่าตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซ่ึง CSHM มีสิทธิช าระค่าเช่าให้แก่ CTARAF ในจ านวน
เท่ากบัร้อยละ 100 ของก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของ CSHM (“EBITDA”) 
นบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกนัยายน 2557 ซ่ึงเป็นระยะเวลาส้ินสุดรอบการเช่าของสัญญาเช่าช่วง
ดงักล่าว  
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 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ได้มีหนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช  
รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีก าหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุัญญาเช่า  

 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ในการต่ออายุสัญญาเช่า
ช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยงัคงไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าร่วมกนัได ้ซ่ึง
บริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งการเจรจา และพิจารณาแนวทางอ่ืน  ๆรวมถึงกระบวนการสรรหาผูเ้ช่าช่วงท่ีเหมาะสม  

 
 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมว่า บริษทัจดัการ

ไดด้ าเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและก าหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซองประมูล ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้ประมูลท่ีไดย้ื่นมาทั้งหมด ซ่ึงขอ้เสนอน้ียงั
ไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับกองทุนและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนจึงใชสิ้ทธิไม่เลือกผูย้ื่นซองประมูล
ในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะด าเนินการให้มีการจดัประมูลให้เช่าช่วง
อาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนดใ์หม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่  

 
            ทั้งน้ี CSHM บนัทึกและช าระค่าเช่าให้แก่ CTARAF รวมในอตัราเท่ากบัร้อยละ 100 ของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย 

ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ตั้งแต่สัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลง (กนัยายน 2557) อย่างไรก็ตาม 
CSHM ไดรั้บหนงัสือทวงถามจาก CTARAF ในการช าระค่าเช่าให้ครบถว้นตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าช่วง
เดิม คือในอตัราเท่ากบัค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปีและค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 90 ของ
ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่ายและค่าเช่าคงท่ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 CSHM และ 
CTARAF ยงัคงอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือตกลงอตัราค่าเช่า ทั้งน้ี ค่าเช่าท่ีบันทึกไวอ้าจมีความแตกต่างหากการ 
ตกลงอตัราค่าเช่าดงักล่าวเสร็จส้ิน 

 
 อย่างไรก็ตาม CSHM ยงัคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ตั้งแต่วนั

ส้ินสุดสัญญาเช่าช่วงในเดือนกนัยายน 2557 ซ่ึงถือเป็นการครอบครองและใช้งานโดยไม่มีสัญญาเช่าท่ีเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น จึงมีความไม่แน่นอนของอตัราค่าเช่าภายหลงัส้ินสุดสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว  
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3) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จ ากดั 

 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารใน
ส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพ่ือพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
โรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสญัญาซ่ึง
ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2575 เป็นจ านวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้ าระค่าเช่าล่วงหนา้เม่ือลงนามใน
สัญญาเป็นจ านวนเงิน 275.ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจ านวน 33.1  ลา้นบาท (2557: 30.2  ล้านบาท) 

 
สัญญาขา้งตน้ก าหนดให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ี    
เช่าช่วงใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการซ่อมแซม 
ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 

ข) สัญญาบริการระยะยาว 
  
บริษทั 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวก าหนดช าระเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี คู่สัญญามีสิทธิท่ี
จะแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมหรือลดงานท่ีด าเนินการน้ี หรือเพ่ิมหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะตอ้งท าความตกลงเป็น
หนงัสือ รายละเอียดของสญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 
 
- บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการส าหรับบริษทัย่อย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ

โรงแรม ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราเป็นร้อยละท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญาของรายไดสุ้ทธิจากการใหบ้ริการโดยแยกเป็นค่าบริหารจดัการและค่าจดัการการตลาด 

 
- บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการบริหารงานกบับริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ส าหรับ

การบริหารงานของ CRG ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการเป็นจ านวนเงินคงท่ี
เป็นรายเดือน 
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เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัได้ท าสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จ ากดั เพ่ือ
ให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการใน
อตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดท้ าสญัญาการจดัการกบับริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต 
จ ากดั และบริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จ ากดั เพ่ือใหบ้ริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญาจะส้ินสุดใน
เดือนมีนาคม 2559 และเดือนพฤษภาคม 2559 ตามล าดบั สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดอี้ก 5 ปี ภายใต้
สญัญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัไดท้ าสญัญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 
1 ปี เพ่ือรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการ
ในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท สญัญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึน
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากดั (“CHY”) ไดท้ าสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล 
จ ากดั มีก าหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ไดต้กลงเช่าส่วน
หน่ึงของอาคารของ CHY เพ่ือใชป้ระกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอด
อายขุองสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 126.1  ลา้นบาท (2557: 140.4 
ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ไดท้ าสัญญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัล 
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั มีก าหนด 1 ปี เพ่ือรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็น
ประโยชน์ โดยบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สญัญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัได้
ทุก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญาให้ค าปรึกษาปัญหา
กฎหมายกบับริษทั หา้งเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือรับค าปรึกษา ค าช้ีแจง ค าแนะน า ในปัญหากฎหมายตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและ
กฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของ CRG โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัรา
เดือนละ 73,000 บาท  
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ค) สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา                   
3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็น                   
ร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (เฉพาะค่าเช่าและบริการคงที่และ 
   ค่าเช่าขั้นต ่า) 

 

  
ภายในหน่ึงปี 532,143  479,885 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 425,087  367,988 
หลงัจากหา้ปี 3,996  5,756 
รวม 961,226  853,629 

 
ง) ภาระค า้ประกนัตามสัญญาระหว่างกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บริษทั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดค้ ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและ
การค ้าประกนัอ่ืนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงต่อธนาคารในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม. 30.ลา้นบาท (2557: 32 ล้าน
บาท) 
 
บริษทัไดค้ ้าประกนัการช าระหน้ีของบริษทัยอ่ยสามแห่งกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งในวงเงินค ้าประกนั 
ไม่น้อยกว่า 4,994 ล้านบาท  ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม  2558 เงินกู้ดังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน  2,397 ล้านบาท  
(2557: 2,047 ล้านบาท) 
 
บริษทัย่อย 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการ                      
ค ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินรวม 55.8    
ลา้นบาท (2557: 55.8 ล้านบาท) 

6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 76,593  67,763  2,021  1,726 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 156,912  273,853  35,391  21,179 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 214,141  303,378  1,866  4,306 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 668  656  668  656 
รวม 448,314  645,650  39,946  27,867 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  385,538  460,270  39,946  27,867 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 57,491  178,800  -  - 
สกลุเงินหยวน 5,285  6,580  -  - 
รวม 448,314  645,650  39,946  27,867 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ  503,945  536,991  88,456  92,249 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (11,307)  (5,602)  (419)  (898) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  492,638  531,389  88,037  91,351 
ลูกหน้ีอ่ืน  223,066  149,178  131,052  68,319 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 64,183  46,853  76,289  128,431 
  779,887  727,420  295,378  288,101 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  144,170  71,836  14,868  17,125 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายจ่าย 
   ล่วงหนา้ 

 
56,952  42,772  -  - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ  32,324  28,821  -  - 
รวม  1,013,333  870,849  310,246  305,226 

        
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) ส าหรับปี 5,705  (17,788)  (479)  419 

 

 การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 371,699  377,485  80,825  81,563 
เกินก าหนดช าระ:        
  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 69,506  111,277  3,852  8,575 
  3 - 6   เดือน 54,359  38,299  738  743 
  6 - 12 เดือน 2,442  3,322  1,817  73 
  มากกวา่ 12 เดือน 5,939  6,608  1,224  1,295 

 503,945  536,991  88,456  92,249 
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หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (11,307)  (5,602)  (419)  (898) 
สุทธิ 492,638  531,389  88,037  91,351 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 
 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิและลูกหน้ีอ่ืนท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราได้
ดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  713,687  616,423  295,378  288,101 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 66,200  110,997  -  - 
รวม 779,887  727,420  295,378  288,101 

 
8 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 77,616  67,900  16,419  15,220 
วตัถุดิบ 463,419  440,603  -  - 
งานระหวา่งท า 2,007  1,955  -  - 
สินคา้ส าเร็จรูป 4,377  5,774  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 122,988  117,067  8,004  8,966 
อ่ืนๆ 8,567  5,779  998  224 

 678,974  639,078  25,421  24,410 
หัก ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (3,900)  (4,111)  -  - 
สุทธิ 675,074  634,967  25,421  24,410 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย        
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 4,473,999  4,361,492  311,818  243,616 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (211)  (935)  -  - 
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สุทธิ 4,473,788  4,360,557  311,818  243,616 
 
 

 9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายและ         
   ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม  119,718  96,055  41,890  38,201 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  45,462  39,063  2,514  3,039 
อ่ืนๆ   14,038  1,692  -  - 
รวม  179,218  136,810  44,404  41,240 

 
10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 724,812  802,751  787,413  796,933 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (73,645)  (43,280)  -  - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  -  (9,520)  -  (9,520) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  -  (161,304)  - 
รายไดเ้งินปันผล (25,058)  (25,139)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 626,109  724,812  626,109  787,413 

        
การร่วมค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  95,529  -  60,000 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  119  -  - 
ซ้ือเงินลงทุน -  110,000  -  110,000 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -  16,597  -  - 
เปล่ียนประเภทจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย -  (222,245)  -  (170,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
        
        
รวม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 724,812  898,280  787,413  856,933 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (73,645)  (43,161)  -  - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  -  (9,520)  -  (9,520) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  -  (161,304)  - 
รายไดเ้งินปันผล (25,058)  (25,139)  -  - 
ซ้ือเงินลงทุน -  110,000  -  110,000 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -  16,597  -  - 
เปล่ียนประเภทจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย -  (222,245)  -  (170,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 626,109  724,812  626,109  787,413 

 
ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
การจัดประเภทไปเป็นบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นของบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั เพ่ิมอีกร้อยละ 49 ของทุนท่ี
ออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 110 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 99 ดงันั้น บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็  จ ากดั จึงเปล่ียนจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
    ประเทศท่ี  สดัส่วน       มูลค่าตาม   
    กิจการ  ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 
  ลกัษณะธุรกิจ  จดัตั้ง  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
     (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                        

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
   ในเครือเซ็นทารา  

ลงทุนในสิทธิ 
 การเช่า
อสงัหา 

 ริมทรัพย ์  ไทย 

 

25.3 25.3 

  
 
 

3,110,464 

 

3,110,464 

 

787,413 

 

787,413 

  
 
 

626,109 

 

724,812 

 

25,058 

 

25,139 
รวม             787,413  787,413  626,109  724,812  25,058  25,139 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีราคาปิดอยูท่ี่ 3.76 บาท (2557: 3.96 บาท) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 305 ลา้นบาท (2557: 321 ล้านบาท)
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้  ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
    2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                          

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ 
 รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 

   25.3 25.3  3,110,464 

 

3,110,464  787,413 

 

787,413  (161,304) 

 

-  626,109 

 

787,413  25,058  25,139 
รวม           787,413  787,413  (161,304)  -  626,109  787,413  25,058  25,139 
 

 

บริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
      หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,907,582  4,737,582 
เงินลงทุนเพ่ิม  15,000  - 
เปล่ียนประเภทจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 10 -  170,000 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  210,000  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  5,132,582  4,907,582 

 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพ่ิมเติมจ านวน 300,000 หุน้ หุน้ละ 50 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท  
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั เซ็นทรัลสมุย                       
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 100 100  250,000 250,000  394,383  394,383  -  -  394,383  394,383  125,000  - 
บริษทั เซ็นทรัลกะรน                       
 วิลเลจ จ ากดั  โรงแรม 100 100  37,500 37,500  76,500  76,500  -  -  76,500  76,500  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ี เบย ์                       
 รีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 100 100  500,000 500,000  500,000  500,000  -  -  500,000  500,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหิน                       
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 63.9 63.9  185,000 185,000  198,905  198,905  -  -  198,905  198,905  94,648  174,648 
บริษทั โรงแรม                       
 เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั โรงแรม 100 100  1,800,000 1,800,000  1,800,000  1,800,000  -  -  1,800,000  1,800,000  -  - 
บริษทั โรงแรม                       
 เซ็นทรัลเกาะกูด จ ากดั โรงแรม 100 100  120,000 120,000  120,000  120,000  -  -  120,000  120,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัล ลงทุนใน                      
 โฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จ ากดั   บริษทัอ่ืน 100 100  250,000 250,000  250,000  250,000  -  (210,000)  250,000  40,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัล อาหารและ                        
 เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั   เคร่ืองด่ืม 100 100  620,000 620,000  669,607  669,607  -  -   669,607   669,607  270,000  100,000 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั ทริปเปิลไนน์ ไม่ไดป้ระกอบ                      
 เดคคอร์ จ ากดั   กิจการ 100 100  80,000 80,000  80,000  80,000  -  -  80,000  80,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย                       
 โฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั โรงแรม 100 100  1,250 1,250  1,250  1,250  -  -  1,250  1,250  -  - 
 
บริษทั เซ็นทารา                 

อินเตอร์เนชัน่แนล                 
แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ลงทุนใน      
 บริษทัอ่ืน 
   และรับบริหาร
 โรงแรม 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

  
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

  
 
 

150,000 

  
 
 

150,000 

 

- 

 

- 

  
 
 

150,000 

  
 
 

150,000 

 

12,000 

 

- 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาด

ฝร่ัง รีสอร์ท จ ากดั 
ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
88,500 

 
88,500 

  
88,500 

  
88,500 

 
- 

 
- 

  
88,500 

  
88,500 

 
- 

 
- 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ีพทัยา 
บีช จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
80,000 

 
80,000 

  
80,000 

  
80,000 

 
- 

 
- 

  
80,000 

  
80,000 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา   
จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
1,000 

 
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทรัล บางกอก ไม่ได ้                      
 คอนเวนชัน่และ  ประกอบ                      
 เอก็ซิบิชัน่ จ ากดั     กิจการ 100 100  1,000 1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั เซ็นทารา 
 อินเตอร์เนชนัแนล 
  แมเนจเมน้ท ์ รับบริหาร 

  
 

 
                 

 (ประเทศไทย) จ ากดั  โรงแรม 100 100  25,000 25,000  25,000  25,000  -  -  25,000  25,000  28,000  13,000 
บริษทั โรงแรมกะรน                       
 ภูเกต็ จ ากดั โรงแรม 99.3 99.3  520,000 520,000  479,187  479,187  -  -  479,187  479,187  98,116  - 
                                        
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
30,000 

 
15,000 

  
30,000 

  
15,000 

 
- 

 
- 

  
30,000 

  
15,000 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-
เอก็ซพอร์ต จ ากดั 

ธุรกิจน าเขา้
 และส่งออก 

 
100 

 
100 

  
1,000 

 
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
1,250 

 
1,250 

  
1,250 

  
1,250 

 
- 

 
- 

  
1,250 

  
1,250 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ี 
มาร์เกต็ติ้ง จ ากดั 

จดัหาสิทธิพิเศษ 
 ใหก้บัลูกคา้ 

 
100 

 
100 

  
12,500 

 
12,500 

  
12,500 

  
12,500 

 
- 

 
- 

  
12,500 

  
12,500 

 
- 

 
- 

 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้         
 เซ็นทารา จ ากดั 

ศูนยฝึ์กอบรม
 และพฒันา
 บุคลากร 

 
 

100 

 
 

100 

  
 

2,500 

 
 

2,500 

  
 

2,500 

  
 

2,500 

 

- 

 

- 

  
 

2,500 

  
 

2,500 

 

- 

 

- 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จ ากดั โรงแรม 99 99  120,000 120,000  170,000  170,000  -  -  170,000  170,000  -  - 
รวม        5,132,582  5,117,582  -  (210,000)  5,132,582  4,907,582  627,764  287,648 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม                       
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล          

สุคนธา จ ากดั โรงแรม 100 100 
  
145,000 

 
145,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทรัลสมุย               
วิลเลจ จ ากดั โรงแรม 100 100 

  
55,000 

 
55,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล                      
แม่สอดฮิลล ์จ ากดั โรงแรม 98.4 98.4 

  
190,000 

 
190,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั ซีอาร์จี                                          
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

อาหารและ
 เคร่ืองด่ืม 100 100 

  
160,000 

 
160,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทรัลบริการ ซกัรีด             
จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 100 100 

 

1,500 1,500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์                                

เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั 
อาหารและ
  เคร่ืองด่ืม 100 100 

  
179,760 

 
179,760 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เอส.พี. เรียลต้ี                                         
ลนัตาบีช จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
กิจการ 

 
100 

 
100 

  
36,000 

 
36,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Centara Maldives Pvt. Ltd. โรงแรม 75 75  618,936 618,936  -  -  -  -  -  -  -  - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม 74 74  483,886 483,886  -  -  -  -  -  -  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

64 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อม                       
Centara (Shanghai) ไม่ได ้                      
   Hotel Management  ประกอบ                      
   Co., Ltd.  กิจการ 100 100  16,137 11,113  -  -  -  -  -  -  -  - 
CIM for Hotel ไม่ได ้                      
 Management - Egypt,  ประกอบ                      
 S.A.E.  กิจการ 100 100  232 232  -  -  -  -  -  -  -  - 
Centara (Hong Kong) ไม่ได ้                      
   Hotel Management  ประกอบ                      
   Co., Ltd.  กิจการ 100 100  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม        -  -  -  -  -  -  -  - 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทัย่อย ประเทศทีก่จิการจดัตั้ง 

Centara Maldives Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส์ 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส์ 

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

CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. ประเทศอียิปต ์
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 Centara (Hong Kong) Hotel Management Co., Ltd. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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12 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 
 
 ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 31 ธันวาคม 2558 
 บริษทั           
 เซ็นทรัลหวัหิน  Centara Maldives  R.M.L. Leisure  บริษทัยอ่ยอ่ืน  ตดัรายการ   
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  Pvt. Ltd.  Pvt. Ltd.  ท่ีไม่มีสาระส าคญั  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 36.1  25  26       
สินทรัพยห์มุนเวียน 198,580  198,153  74,820       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 265,267  1,618,860  1,919,442       
หน้ีสินหมุนเวียน (101,914)  (134,196)  (684,886)       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (17,702)  (757,116)  (936,499)       
สินทรัพย์สุทธิ 344,231  925,701  372,877       

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ            
   ควบคุม 124,267  231,425  96,948  7,084  236,734  696,458 
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 31 ธันวาคม 2558 
 บริษทั           
 เซ็นทรัลหวัหิน  Centara Maldives  R.M.L. Leisure  บริษทัยอ่ยอ่ืน  ตดัรายการ   
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  Pvt. Ltd.  Pvt. Ltd.  ท่ีไม่มีสาระส าคญั  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
รายได ้ 649,543  889,195  792,059       
ก าไร (ขาดทุน) 147,547  188,541  (23,344)       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,366)  73,487  32,889       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 141,181  262,028  9,545       

ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 53,264  47,135  (6,070)  774  (7,077)  88,026 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย            
   ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,298)  18,371  8,551  1  -  24,625 
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 31 ธันวาคม 2557 
 บริษทั           
 เซ็นทรัลหวัหิน  Centara Maldives  R.M.L. Leisure  บริษทัยอ่ยอ่ืน  ตดัรายการ   
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  Pvt. Ltd.  Pvt. Ltd.  ท่ีไม่มีสาระส าคญั  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 36.1%  25%  26%       
สินทรัพยห์มุนเวียน 165,404  303,619  192,799       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 294,499  1,613,501  1,694,527       
หน้ีสินหมุนเวียน (99,427)  (168,721)  (716,676)       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (9,426)  (1,034,276)  (807,319)       

สินทรัพย์สุทธิ 351,050  714,123  363,331       

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 126,729  178,531  94,466  7,000  231,117  637,843 

            
รายได ้ 630,397  823,640  875,117       
ก าไร 146,742  204,820  45,472       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  26,459  (64,535)       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 146,742  231,279  (19,063)       

ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 52,974  51,205  11,823  33  (7,153)  108,882 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ี            
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   ไม่มีอ านาจควบคุม -  6,615  (16,779)  -  (24,056)  (34,220) 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   643,284  643,284  367,490  367,490 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  643,284  643,284  367,490  367,490 
         
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (185,605)  (170,120)  (77,747)  (64,827) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (16,665)  (15,485)  (12,920)  (12,920) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  (202,270)  (185,605)  (90,667)  (77,747) 
         
มลูค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม   457,679  473,164  289,743  302,663 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   441,014  457,679  276,823  289,743 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัประกอบดว้ยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีถือครองเพ่ือหา
ประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่า  
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  ประเมินราคาโดย ผูป้ระเมินราคาอิสระ  โดย
พิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
 วนัท่ีในรายงาน มูลค่าสุทธิทางบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ประเมินล่าสุด 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บริษทั บรูค เรียลเอสเตท จ ากดั  8 มิถุนายน 2554 284  298  3,345  3,345 
บริษทั อเมริกนั แอพ๊เพรซลั         
   (ประเทศไทย) จ ากดั 21 ธนัวาคม 2554 157  160  307  307 
รวม  441  458  3,652  3,652 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 วนัท่ีในรายงาน มูลค่าสุทธิทางบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ประเมินล่าสุด 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บริษทั บรูค เรียลเอสเตท จ ากดั  8 มิถุนายน 2554 277  290  1,678  1,678 
รวม  277  290  1,678  1,678 
 
การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 
ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจ า  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 3,652 
ลา้นบาท และ 1,678 ลา้นบาท ตามล าดบั (2557: 3,652 ล้านบาทและ 1,678 ล้านบาท ตามล าดับ) ถูกจดัล าดบัชั้นการ
วดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
 
เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมนัียส าคัญ 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ี มีนัยส าคัญท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 

   
เทคนิคการประเมนิมูลค่า  ข้อมูลที่ใช้ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

วิธีคิดจากรายได้  เป็นการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินโดยการแปลงค่าผลประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตให้กลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนัของ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงผลประโยชน์นั้นสามารถระบุไดแ้น่
ชดัวา่เกิดจากการใชท้รัพยสิ์นดงักล่าว 

  อตัราการเขา้พกั (อยูใ่นช่วงระหวา่ง 61% - 77%) 
 อตัราค่าหอ้งพกั (ถวัเฉล่ีย 5,500 บาท/คืน) 
 อตัราคิดลด (ถวัเฉล่ีย 12% - 13%) 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของค่าเช่าในตลาดท่ี 

    ประมาณการไว ้(ถวัเฉล่ีย 3%) 
 อตัราค่าเช่าเฉล่ีย (370 บาท/ตารางเมตร/เดือน) 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

72 

14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินรวม 

         เคร่ืองตกแต่ง           
       เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เคร่ืองใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  การด าเนินงาน  สัญญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 2,015,450  722,038  14,623,812  6,124,292  2,563,150  336,001  808,112  202,285  218,070  27,613,210 
เพิ่มข้ึน 21,700  1,961  311,255  46,192  337,711  72,928  1,325  14,470  247,928  1,055,470 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 373,525  3,035  212,955  32,589  27,433  16,234  -  3,273  -  669,044 
โอน 69  12,743  146,209  85,330  49,975  1,611  5,069  -  (305,842)  (4,836) 
จ าหน่าย -  -  (430,466)  (54,045)  (97,274)  (42,743)  -  (14,050)  (872)  (639,450) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา                    
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  (845)  13,819  22,264  (39,004)  (802)  -  809  10,478  6,719 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ                     
   1 มกราคม 2558 2,410,744  738,932  14,877,584  6,256,622  2,841,991  383,229  814,506  206,787  169,762  28,700,157 
เพิ่มข้ึน -  1,199  449,331  272,391  141,671  70,982  1,933  23,016  564,976  1,525,499 
โอน -  1,593  263,873  85,931  115,910  1,210  842  5,349  (479,423)  (4,715) 
จ าหน่าย -  (17)  (242,218)  (99,928)  (59,658)  (28,271)  (163)  (4,861)  (1,065)  (436,181) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา                    
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  3,108  171,171  42,070  11,619  3,545  -  (1,342)  812  230,983 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2,410,744  744,815  15,519,741  6,557,086  3,051,533  430,695  817,118  228,949  255,062  30,015,743 
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 งบการเงินรวม 

         เคร่ืองตกแต่ง           
       เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เคร่ืองใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  การด าเนินงาน  สัญญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า                    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -  241,030  3,650,254  2,849,961  1,575,424  -  160,585  127,462  -  8,604,716 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  21,163  628,425  329,777  316,450  -  48,550  13,416  -  1,357,781 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ -  2,161  34,975  22,197  21,821  -  -  2,836  -  83,990 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  9,190  2,541  13,782  -  -  -  532  26,045 
โอน -  -  (240)  (5)  245  - - -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  (237,355)  (45,795)  (89,574)  -  -  (9,990)  -  (382,714) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ                     
    1 มกราคม 2558 -  264,354  4,085,249  3,158,676  1,838,148  -  209,135  133,724  532  9,689,818 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  21,647  890,394  529,583  217,254  -  55,625  20,324  -  1,734,827 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ) -  -  14,297  (1,594)  (13,873)  -  -  -  -  (1,170) 
โอน -  -  185,801  92,513  (278,314)  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  (175,235)  (85,291)  (57,895)  -  (46)  (4,746)  -  (323,213) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 -  286,001  5,000,506  3,693,887  1,705,320  -  264,714  149,302  532  11,100,262 
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 งบการเงินรวม 

         เคร่ืองตกแต่ง           
       เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เคร่ืองใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  การด าเนินงาน  สัญญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 2,015,450  481,008  10,966,475  2,544,230  980,265  336,001  614,790  73,368  218,070  18,229,657 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  7,083  730,101  7,461  -  32,737  1,455  -  778,837 
 2,015,450  481,008  10,973,558  3,274,331  987,726  336,001  647,527  74,823  218,070  19,008,494 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ                    
   1 มกราคม 2558                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 2,410,744  474,578  10,785,784  2,406,006  997,976  383,229  575,012  71,742  169,230  18,274,301 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  6,551  691,940  5,867  -  30,359  1,321  -  736,038 
 2,410,744  474,578  10,792,335  3,097,946  1,003,843  383,229  605,371  73,063  169,230  19,010,339 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 2,410,744  458,814  10,513,216  2,216,307  1,346,160  430,695  524,422  78,460  254,530  18,233,348 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  6,019  646,892  53  -  27,982  1,187  -  682,133 
 2,410,744  458,814  10,519,235  2,863,199  1,346,213  430,695  552,404  79,647  254,530  18,915,481 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 5,403 
ลา้นบาท (2557: 5,432 ล้านบาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         เคร่ืองตกแต่ง           
       เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เคร่ืองใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  การด าเนินงาน  สัญญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 774,987  268,432  2,009,774  1,089,724  485,734  110,196  807,873  68,147  6,896  5,621,763 
เพิ่มข้ึน -  1,983  1,584  8,879  7,521  13,392  526  6,819  29,135  69,839 
โอน -  12,743  -  4,414  2,644  -  5,069  -  (26,912)  (2,042) 
จ าหน่าย -  -  -  (1,441)  (8,891)  (11,732)  -  -  -  (22,064) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ                     
   1 มกราคม 2558 774,987  283,158  2,011,358  1,101,576  487,008  111,856  813,468  74,966  9,119  5,667,496 
เพิ่มข้ึน -  80  943  8,790  19,512  20,376  950  1,435  82,067  134,153 
โอน -  1,593  7,108  11,422  14,578  1,210  842  1,861  (42,404)  (3,790) 
จ าหน่าย -  -  (5,070)  (813)  (650)  (12,299)  (163)  -  -  (18,995) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 774,987  284,831  2,014,339  1,120,975  520,448  121,143  815,097  78,262  48,782  5,778,864 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         เคร่ืองตกแต่ง           
       เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เคร่ืองใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  การด าเนินงาน  สัญญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
                    

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า                    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -  74,779  236,843  356,659  235,025  -  152,759  53,229  -  1,109,294 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  14,972  40,490  65,850  37,474  -  48,832  2,383  -  210,001 
จ าหน่าย -  -  -  (951)  (8,598)  -  -  -  -  (9,549) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ                     
    1 มกราคม 2558 -  89,751  277,333  421,558  263,901  -  201,591  55,612  -  1,309,746 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  13,287  38,431  59,594  34,334  -  48,649  2,479  -  196,774 
จ าหน่าย -  -  (2,566)  (587)  (447)  -  (46)  -  -  (3,646) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 -  103,038  313,198  480,565  297,788  -  250,194  58,091  -  1,502,874 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         เคร่ืองตกแต่ง           
       เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เคร่ืองใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  การด าเนินงาน  สัญญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
                    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 774,987  193,653  1,772,931  733,065  250,709  110,196  622,377  14,918  6,896  4,479,732 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  32,737  -  -  32,737 
 774,987  193,653  1,772,931  733,065  250,709  110,196  655,114  14,918  6,896  4,512,469 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ                    
   1 มกราคม 2558                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 774,987  193,407  1,734,025  680,018  223,107  111,856  581,518  19,354  9,119  4,327,391 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  30,359  -  -  30,359 
 774,987  193,407  1,734,025  680,018  223,107  111,856  611,877  19,354  9,119  4,357,750 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 774,987  181,793  1,701,141  640,410  222,660  121,143  536,921  20,171  48,782  4,248,008 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  27,982  -  -  27,982 
 774,987  181,793  1,701,141  640,410  222,660  121,143  564,903  20,171  48,782  4,275,990 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 201 ลา้นบาท  
(2557: 166 ล้านบาท) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย 3 แห่งไดจ้ านองท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี
เป็นจ านวน 3,808  ลา้นบาท (2557: 3,844 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน  
 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพ่ือรับวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นประเภทต่างๆ ตามสัญญา CRG จะไม่จ าหน่าย จ าน าหรือจ านองอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าท่ีมีอยู่
หรือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจ านวนเกินกวา่ท่ีตกลงตามสัญญา โดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากธนาคาร 
 
ตามสัญญาเงินกูย้ืมระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง CWH    
ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า ก่อใหเ้กิดภาระผูกพนัในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมทั้งอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
โดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากธนาคาร 
 

 ปี 2558 และ 2557 ไม่มีตน้ทุนการกูย้ืม บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์
 

ตามสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นของโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้ าเนินการ
บูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม จะโอนเป็น
กรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ง
เพ่ิมเติมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ ากดั จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย  

 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ งของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วงใหแ้ก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจ านวน 2,400 ลา้นบาท 
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15 ค่าความนิยม 
 

   งบการเงินรวม 
      2558  2557 
      (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      314,602  314,602 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม        314,602  314,602 

 
ค่าความนิยมจ านวน 115 ลา้นบาท และจ านวน 199 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ 
กรุ๊ป จ ากดั และลงทุนทางออ้มในบริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั ตามล าดบั กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมกบัมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงค านวณโดยใช้ประมาณการ
กระแสเงินสดก่อนภาษีโดยอา้งอิงจากขอ้สมมติฐานซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารท่ีกล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการ
เติบโตดงักล่าวไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉล่ียของส่วนงานท่ีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นด าเนินงานอยู ่
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 71.00 

อตัราการเติบโต ร้อยละ 7 ในปีท่ี 1 - 5 และร้อยละ 0.00 หลงัจากปีท่ี 5 

อตัราคิดลด ร้อยละ 6.10 
 
 

ฝ่ายบริหารพิจารณาก าไรขั้นต้นจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกับการ
คาดการณ์การเติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีใชส้อดคลอ้งกบัประมาณการท่ีรวมอยู่ในรายงาน
ของอุตสาหกรรม ซ่ึงอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน
งานนั้น ๆ 
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16 สิทธิการเช่า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  752,256  717,707  95,411  90,049 
เพ่ิมข้ึน  248,450  279,698  104,640  98,550 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา         
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ      41,921  682  -  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (256,689)  (245,831)  (98,959)  (93,188) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  785,938  752,256  101,092  95,411 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 

  งบการเงินรวม 
  ค่าลิขสิทธ์ิ    ค่าสิทธิแรกเร่ิม   

  ซอฟทแ์วร์  ค่าสญัญาสิทธิ  รอตดับญัชี  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  229,416  239,926  299,339  768,681 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  5,685  -  -  5,685 
เพ่ิมข้ึน  18,502  -  30,454  48,956 
โอน  4,836  -  -  4,836 
จ าหน่าย  (13,831)  -  (28,532)  (42,363) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา          
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (143)  -  -  (143) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ         
   วนัที่ 1 มกราคม 2558  244,465  239,926  301,261  785,652 
เพ่ิมข้ึน  16,684  -  30,140  46,824 
โอน  4,715  -  -  4,715 
จ าหน่าย  (1,352)  -  (22,073)  (23,425) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา          
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  136  -  -  136 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  264,648  239,926  309,328  813,902 

          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุน         

   จากการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  135,784  55,983  117,836  309,603 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ   3,972  -  -  3,972 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  32,721  23,993  26,439  83,153 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ)  199  -  (3,076)  (2,877) 
จ าหน่าย  (11,369)  -  (16,643)  (28,012) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ         
   วนัที่ 1 มกราคม 2558  161,307  79,976  124,556  365,839 
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  งบการเงินรวม 
  ค่าลิขสิทธ์ิ    ค่าสิทธิแรกเร่ิม   

  ซอฟทแ์วร์  ค่าสญัญาสิทธิ  รอตดับญัชี  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  32,679  23,993  28,023  84,695 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (166)  -  609  443 
จ าหน่าย  (1,346)  -  (20,638)  (21,984) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  192,474  103,969  132,550  428,993 
         
มลูค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  93,632  183,943  181,503  459,078 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ         
   วนัที่ 1 มกราคม 2558  83,158  159,950  176,705  419,813 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  72,174  135,957  176,778  384,909 

 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ค่าลิขสิทธ์ิ 

   ซอฟทแ์วร์ 

   (พันบาท) 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557   78,919 
เพ่ิมข้ึน   4,365 
โอน   2,042 
จ าหน่าย   (192) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558   85,134 
เพ่ิมข้ึน   3,106 
โอน   3,790 
จ าหน่าย   (1,042) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558   90,988 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ค่าลิขสิทธ์ิ 

   ซอฟทแ์วร์ 

   (พันบาท) 
    
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557   50,293 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   9,357 
จ าหน่าย   (118) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558   59,532 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   9,521 
จ าหน่าย   (1,040) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558   68,013 

    

มลูค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557   28,626 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558   25,602 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558   22,975 

 
18   ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
     
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
รวม 191,232  262,128  (156,405)  (129,083) 
การหกักลบรายการของภาษี (24,663)  (16,341)  24,663  16,341 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้ 
   รอการตดับัญชีสุทธิ  

 
166,569 

  
245,787 

  
(131,742) 

  
(112,742) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
รวม 74,257  95,535  -       -      
การหกักลบรายการของภาษี -       -       -       -      
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้ 
   รอการตดับัญชีสุทธิ 

 
74,257 

  
95,535 

  
-      

  
-      
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 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายไดใ้น     

 ณ วนัที่  
1 มกราคม 

2558  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปล่ียน  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 75,871  (39,219)  -  -  36,652 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 60,503  (7,088)  -  -  53,415 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 26,845  (689)  13,228  -  39,384 
ยอดขาดทุนยกไป 80,753  (39,962)  -  -  40,791 
อ่ืนๆ 18,156  2,834  -  -  20,990 
รวม 262,128  (84,124)  13,228  -  191,232 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายไดใ้น     

 ณ วนัที่  
1 มกราคม 

2558  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปล่ียน  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

2558 
 (พันบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (128,478)  (27,264)  -  -  (155,742) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (454)  (21)  -  -  (475) 
อ่ืนๆ (151)  -  (37)  -  (188) 
รวม (129,083)  (27,285)  (37)  -  (156,405) 

          
สุทธิ 133,045  (111,409)  13,191  -  34,827 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายไดใ้น     
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 
2557  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

การซ้ือ 
บริษทัยอ่ย  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

2557 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 110,241  (34,370)  -  -  75,871 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 63,986  (3,483)  -  -  60,503 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 25,990  744  -  111  26,845 
ยอดขาดทุนยกไป 184,640  (103,887)  -  -  80,753 
อ่ืนๆ 26,544  (8,399)  -  11  18,156 
รวม 411,401  (149,395)  -  122  262,128 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายไดใ้น     

 ณ วนัที่  
1 มกราคม 

2557  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

การซ้ือ 
บริษทัยอ่ย  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

2557 
 (พันบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (98,670)  (25,474)  -  (4,334)  (128,478) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (586)  132  -  -  (454) 
อ่ืนๆ (100)  -  (51)  -  (151) 
รวม (99,356)  (25,342)  (51)  (4,334)  (129,083) 

          
สุทธิ 312,045  (174,737)  (51)  (4,212)  133,045 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่       ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2558  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2558 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 32,702  (20,669)  -  12,033 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 52,890  (3,529)  -  49,361 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 9,847  (1,540)  4,472  12,779 
อ่ืนๆ 96  (12)  -  84 
รวม 95,535  (25,750)  4,472  74,257 

        
   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่       ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2557  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2557 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 66,247  (33,545)  -  32,702 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 57,769  (4,879)  -  52,890 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 9,758  89  -  9,847 
ยอดขาดทุนยกไป 43,329  (43,329)  -  - 
อ่ืนๆ 96  -  -  96 
รวม 177,199  (81,664)  -  95,535 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  1,381  1,250  -     -     

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560 - 2563 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดใ้นปัจจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงั
ไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   

 
19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
เงินมดัจ า  438,109  424,511  6,997  7,690 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง   14,570  26,434  4,985  12,665 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้  74,727  79,123  -  - 
อ่ืนๆ   838  927  758  792 
รวม  528,244  530,995  12,740  21,147 
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20 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  อตัรา  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ ดอกเบ้ีย  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร           
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั    4,456  -   -   -  
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั    66,733  12,784  7,479  2,831 

  7.18 - 7.68  71,189  12,784  7,479  2,831 
           

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั 
    การเงิน 

   
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั    144,354  -   -   -  
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั    250,000  1,300,000  250,000  1,300,000 

  3.15 - 3.32  394,354  1,300,000  250,000  1,300,000 
           

รวมเงนิเบิกเกนิบัญชีและเงิน 
    กู้ยืม ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  
 

 
465,543 

 
1,312,784 

 
257,479 

 
1,302,831 

           

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

   
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  2.28 - 5.13  756,786  935,519  288,000  288,000 
           

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี           
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  3.30 - 4.86  3,300,000  -       3,300,000  -  

           

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน           
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  5.80  1,804  32,963  -   -  
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  อตัรา  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ ดอกเบ้ีย  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ           
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5          
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  3.00  66,860  61,069  661,900  716,300 

           
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิส่วนที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

   
5,861 

 
20,165 

 
4,974 

 
13,160 

รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ระยะส้ัน 
   

4,596,854 
 

2,362,500 
 

4,512,353 
 

2,320,291 

           

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  2.28 - 5.13  2,402,707  3,588,613  66,000  354,000 

หุน้กู ้           

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  2.41 - 3.85  1,698,670  4,297,317  1,698,670  4,297,317 
           

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาว    4,101,377  7,885,930  1,764,670  4,651,317 
           
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ    318  7,762  -  4,974 
           
รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวียน   4,101,695  7,893,692  1,764,670  4,656,291 

 
เงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัมีจ านวนทั้งส้ิน 3,308 ลา้นบาท (2557 : 4,524 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและ 354 ลา้น
บาท (2557:  642 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ การกูย้ืมจากธนาคารใชห้ลกัประกนัเป็นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 14) และค ้ าประกนัโดยบริษทั ส่วนหลกัประกันของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน คือ การท่ีบริษทัจะตอ้งมอบคืนสิทธิในสญัญาเช่าแก่ผูใ้หเ้ช่าในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัผิดสัญญา 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  4,590,993  2,342,335  4,507,379  2,307,131 

ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,552,830  7,147,559  1,764,670  4,651,317 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 548,547  738,371  -  - 
รวม 8,692,370  10,228,265  6,272,049  6,958,448 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามท่ีระบุในสญัญากูย้ืมเงิน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 931 ลา้นบาท 
และ 169 ลา้นบาท ตามล าดบั (2557: 978 ล้านบาท และ 173 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

หุ้นกู้  
   งบการเงินรวม/ 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ  2558  2557 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
คร้ังท่ี 2/2553  3.85 23 มิถุนายน 2560 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 3/2553 3.85 29 มิถุนายน 2560 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 1/2554 4.86 29 มีนาคม 2559 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 2/2554  4.75 29 มีนาคม 2559 300,000 300,000 
คร้ังท่ี 1/2556  4.02 30 กนัยายน 2559 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 1/2557  3.30 3 กนัยายน 2559 1,500,000 1,500,000 
คร้ังท่ี 1/2558  2.41 19 พฤศจิกายน 2561 700,000 - 
   5,000,000 4,300,000 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (1,330) (2,683) 
สุทธิ   4,998,670 4,297,317 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (3,300,000) - 

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี   1,698,670 4,297,317 
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หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
 
หุน้กูเ้หล่าน้ีมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนช าระแลว้ 
การจ าน า การจ านองสินทรัพยแ์ละการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีส าคญั 
 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติรับทราบการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นเดือน
พฤศจิกายน 2558 หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัมูลค่า 700 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2552 
 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุน้กูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท ท่ี
ท ากบัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหุน้กู ้จาก
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.85 ต่อปี จ่ายช าระรายไตรมาสตามท่ีก าหนดในสัญญาหุ้นกู ้เป็นอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 6 เดือนบวกร้อยละ 1.90 ต่อปี จ่ายช าระรายหกเดือน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะส้ินสุดใน
เดือนมิถุนายน 2560 

 
 ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   6,729,216  8,288,329  6,277,023  6,976,582 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,969,333  1,967,863  -  - 

รวม  8,698,549  10,256,192  6,277,023  6,976,582 
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21 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  734,582  708,231  67,909  58,757 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 50,458  30,035  6,144  7,365 
เจา้หน้ีอ่ืน  103,981  87,296  70,984  48,095 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์  189,710  170,701  8,764  2,637 
เงินมดัจ าหอ้งพกั  432,942  461,919  109,677  86,254 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  1,013,157  1,026,974  84,562  90,888 
อ่ืนๆ  -  126  -  - 
รวม   2,524,830  2,485,282  348,040  293,996 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  2,224,634  2,183,115  348,040  293,996 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  297,014  301,058  -  - 
สกลุเงินหยวน  3,182  1,109  -  - 
รวม   2,524,830  2,485,282  348,040  293,996 

 

22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
เงินมดัจ า  15,171  8,817  29  - 
เงินประกนัผลงาน  23,808  50,869  5,519  4,831 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย  168,941  176,107  46,095  56,776 
อ่ืนๆ  53  53  -  - 
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รวม   207,973  235,846  51,643  61,607 

ประเภทสกลุเงินตราของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  183,567  189,588  51,643  61,607 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 24,262  46,258  -  - 
สกลุเงินหยวน 144  -  -  - 
รวม 207,973  235,846  51,643  61,607 

 

23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

 
 ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้           
   กองทุน 199,539  136,791  63,896  49,239 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 199,539  136,791  63,896  49,239 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

97 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ         
    วนัท่ี 1 มกราคม 136,791  129,754  49,239  48,792 
        
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,384  11,631  4,037  4,209 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,860  3,607  1,112  1,115 
 15,244  15,238  5,149  5,324 
รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั        
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั 66,140  -  22,357  - 
        
อ่ืนๆ        
ผลประโยชนจ่์าย (18,636)  (8,756)  (12,849)  (4,877) 
เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ -  555  -  - 
 (18,636)  (8,201)  (12,849)  (4,877) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ  
    วนัที่ 31 ธันวาคม 

 
199,539 

  
136,791 

  
63,896 

  
49,239 

 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร 1,161  -  225  - 
สมมติฐานทางการเงิน 25,021  -  5,351  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 39,958  -  16,781  - 
รวม 66,140  -  22,357  - 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557   2558  2557 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.60  3.60  2.60  3.60 
อตัราเงินเฟ้อ 3.00  3.50  3.00  3.50 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 6.00 - 7.00  5.00  6.00 - 7.00  5.00 
 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 11 ปี 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (14)                14  (2)                  3 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
 

           14 
 

 
    (13) 

 
 

              2 
 

 
(3) 

 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

99 

24 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับค่าร้ือถอน  
 

 งบการเงินรวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 80,724 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 11,757 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (5,191) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 87,290 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 8,887 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (4,823) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 91,354 

 
25 ทุนเรือนหุ้น 

 
 มูลค่าหุน้ 2558  2557 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 

         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 
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ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
26 ส ารอง  
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจาก
งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ  
 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสุทธิของเงนิลงทุนเผ่ือขาย 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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27 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 
 ส่วนงาน 1 ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ส่วนงาน 2  ส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรหลงั
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรหลงัภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

 ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม 

 รวมส่วนงาน 
ทีร่ายงาน 

 ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

  
รวม 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
   (ล้านบาท) 
รายได ้ 8,935  8,116  10,199  10,005  19,134  18,121  (313)  (271)  18,821  17,850 
ดอกเบ้ียรับ 269  315  10  5  279  320  (274)  (306)  5  14 
รายไดอ่ื้น 1,204  1,099  74  65  1,278  1,164  (813)  (569)  465  595 
รวมรายได้ 10,408  9,530  10,283  10,075  20,691  19,605  (1,400)  (1,146)  19,291  18,459 
ตน้ทุนขาย 5,598  5,190  5,537  5,615  11,135  10,805  (68)  (59)  11,067  10,746 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 422  387  459  453  881  840  (40)  -  841  840 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,997  1,850  3,633  3,648  5,630  5,498  (894)  (786)  4,736  4,712 
ตน้ทุนทางการเงิน 652  756  1  5  653  761  (274)  (306)  379  455 
รวมค่าใช้จ่าย 8,669  8,183  9,630  9,721  18,299  17,904  (1,276)  (1,151)  17,023  16,753 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
   เงินลงทุน 

 
(73) 

  
(43) 

  
- 

  
- 

  
(73) 

  
(43) 

  
- 

  
- 

  
(73) 

  
(43) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,666  1,304  653  354  2,319  1,658  (124)  5  2,195  1,663 
ภาษีเงินได ้ (319)  (307)  (112)  (59)  (431)  (366)  -  -  (431)  (366) 
ก าไรส าหรับปี 1,347  997  541  295  1,888  1,292  (124)  5  1,764  1,297 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัมีการจดัการส่วนงานธุรกิจทัว่โลกในลกัษณะเดียวกนั ส่วนงานธุรกิจเหล่าน้ีด าเนินงานใน เขตภูมิศาสตร์หลกั 
ดงัน้ี 
 
ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยูแ่ละด าเนินงานทางธุรกิจเป็นหลกัของกลุ่มบริษทั ขอบเขตการด าเนินงานหลกั
ในเขตภูมิศาสตร์น้ีประกอบดว้ย ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 
ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ กิจกรรมหลกัคือ ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
  

รายได้ 
 ผลการด าเนินงานตาม 

ส่วนงาน 
  

สินทรัพย์รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 19,010  17,906  3,362  2,127  42,858  41,647 
ประเทศมลัดีฟส์ 1,681  1,699  165  250  3,499  3,492 
ตดัรายการระหวา่งกนั (1,400)  (1,146)  (1,763)  (1,080)  (21,858)  (20,369) 
รวม 19,291  18,459  1,764  1,297  24,499  24,770 
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28 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
รายไดด้อกเบ้ีย 4,922  13,596  133,336  162,005 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 201,945  220,128  285,769  280,088 
รายไดค่้าบริการ -  18,750  169,500  169,500 
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ -  86,476  -  - 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัย่อย -  -  20,643  18,632 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  48,696  - 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -  16,597  -  - 
ค่าเช่ารับและค่าบริการอ่ืน 4,402  5,122  9,210  - 
เงินสนบัสนุน 17,710  7,987  -  - 
เงินชดเชยค่าสินไหมและค่าชดเชยอ่ืนๆ 15  10,615  -  - 
รายไดจ้ากการขายน ้ามนัใชแ้ลว้ 18,776  20,037  -  - 
อ่ืนๆ 106,254  94,694  40,531  23,081 
รวม 354,024  494,002  707,685  653,306 
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29 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  2,836,299  2,531,480  532,960  487,600 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการ         
   ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 23 15,244  15,238  5,149  5,324 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการ         
   สมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  36,606  25,380  19,419  18,437 
อ่ืน ๆ  1,549,074  1,238,357  350,781  289,854 
รวม  4,437,223  3,810,455  908,309  801,215 

 
 โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือน                      
ทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการ
กองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
  
 งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
 รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 

ตน้ทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมใชไ้ป  4,473,788  4,360,557  311,818  243,616 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 29 4,437,223  3,810,455  908,309  801,215 
ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ  466,135  451,236  -  - 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร  2,248,598  2,163,303  109,173  106,082 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  2,092,877  2,014,686  318,176  425,170 

 
31 ต้นทุนทางการเงิน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย          
บริษทัยอ่ย 5 -  -  31,255  33,988 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมและหุน้กู ้ 379,549  455,314  202,962  240,378 
รวมดอกเบีย้จ่าย   379,549  455,314  234,217  274,366 
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32 ภาษเีงินได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  320,194  194,988  60,849  1,203 
ภาษีงวดก่อนๆท่ีบนัทึกสูงไป  (644)  (3,359)  -  - 
  319,550  191,629  60,849  1,203 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 18        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  111,409  174,737  25,750  81,664 

  111,409  174,737  25,750  81,664 

รวมภาษเีงินได้  430,959  366,366  86,599  82,867 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

109 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
 หน่วยงานในต่างประเทศ 105,877  -  105,877  (38,118)  -  (38,118) 
เงินลงทุนเผื่อขาย 186  (37)  149  253  (51)  202 
ขาดทุนจากการ            
 ประมาณตามหลกั            
 คณิตศาสตร์ประกนัภยั (66,140)  13,228  (52,912)  -  -  - 
รวม 39,923  13,191  53,114  (37,865)  (51)  (37,916) 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้ 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณ            
 ตามหลกัคณิตศาสตร์            
 ประกนัภยั (22,357)  4,472  (17,885)  -  -  - 
รวม (22,357)  4,472  (17,885)  -  -  - 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   2,194,661    1,663,739 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  438,932  20  332,748 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   (11,521)    (13,496) 
ความแตกต่างในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของ        
   ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม   14,729    8,632 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (4,718)    (21,367) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,343    10,964 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (36,511)    (36,111) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (2,857)    (17,499) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   4,450    12,923 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้        
   เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ   -    81,506 
ขาดทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ซ่ึงเกิดจากรายการ        
   ระหวา่งกนั   13,793    14,079 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (644)    (3,359) 
อ่ืนๆ   12,963    (2,654) 
รวม         19.64  430,959        22.02  366,366 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,192,249    745,439 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  238,449  20  149,088 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (130,564)    (62,557) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,165    183 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (11,321)    (738) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้        
   เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ   -    (3,109) 
อ่ืน ๆ   (11,130)    - 
รวม 7.26  86,599  11.12  82,867 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 
บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555  
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33 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  และ 2557 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้           
   สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 1,676  1,188  1,106  663 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,350  1,350  1,350  1,350 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.24  0.88  0.82  0.49 

 
34 เงนิปันผล 
  

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2558 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2557 
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35 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
 การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจดัการทุน  
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั
จะตอ้งด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาเงินกูแ้ละหุน้กู ้
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั รายได้และกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์
ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัคือ การท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับ
หุ้นกูท้  าให้กลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่างระหว่างจ านวนเงินตามดอกเบ้ียคงท่ีกบัตามอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้ 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตามท่ีระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัลงทุนในบริษัทย่อยท่ีอยู่ในต่างประเทศสองแห่งซ่ึงสินทรัพย์สุทธิมีความเส่ียงจากการ 
แปลงค่า อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 
 ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงาน ไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า                 
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน    
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ยกเวน้เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้มีมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูร้วมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 
       ระดบั 2                                                   ระดบั 2 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2558        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,229  3,159  359  354 
หุน้กู ้ 5,059  4,999  5,060  4,999 
รวม 8,288  8,158  5,419  5,353 

 
31 ธันวาคม 2557        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,753  4,524  658  642 
หุน้กู ้ 4,370  4,297  4,370  4,297 
รวม 9,123  8,821  5,028  4,939 

 
มูลค่ายุติธรรมค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีฝ่ายบริหารคาดวา่กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ีในรายงาน 
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36 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
   การก่อสร้างโรงแรม 52,566  78,173  -  6,537 
รวม 52,566  78,173  -  6,537 

        
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน        
   และค่าบริการของบริษทั เซ็นทรัล        
   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั        
ภายในหน่ึงปี 190,889  213,201  -  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 135,306  152,676  -  - 
หลงัจากหา้ปี 1,174  1,509  -  - 
รวม 327,369  367,386  -  - 

 
37 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

ในปี 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาทในคดีผูบ้ริโภค 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 ศาลชั้นตน้ไดต้ดัสินใหบ้ริษทัย่อยช าระเงินจ านวน 0.50.ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ใหแ้ก่โจทก ์เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษายืน และใหบ้ริษทัย่อยช าระค่าธรรมเนียมในการข้ึน
ศาลเป็นเงิน 0.20 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว 
 

38 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน     
 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 
(ก) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  
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(ข) อนุมติัการขยายวงเงินเพ่ือการออกและเสนอขายหุน้กู ้จาก 5,000 ลา้นบาท เป็น 15,000 ลา้นบาท  
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 
 

39 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558)   
ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558)  

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 

เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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40 การจดัประเภทรายการใหม่   
   

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการน าเสนอ 
งบการเงินปี 2558  
 
 2557 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,031  (160)  871  -  -  - 
สิทธิการเช่า 878  (126)  752  -  -  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (305)  286  (19)  -  -  - 
           -              -   

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและ          
   บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
(8,092) 

  
142 

  
(7,950) 

  
(2,081) 

  
66 

  
(2,015) 

รายไดค่้าเช่า -  (115)  (115)  -  (50)  (50) 

ตน้ทุนขาย-กิจการโรงแรมและ         
   บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5,235 

  
(27) 

  
5,208 

  
1,364 

  
(16) 

  
1,348 

           -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 


