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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 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

30 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
31 ตน้ทุนทางการเงิน 
32 ภาษีเงินได ้
33 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
34 เงินปันผล 
35 เคร่ืองมือทางการเงิน 
36 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
37 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
39 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2533  
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ กลุ่มจิราธิวฒัน์ (ถือหุน้ร้อยละ 64.2) 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 และ 11 

 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2559 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 38 
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(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ เกณฑ์การวดัมลูค่า 
เงินลงทุนเผือ่ขาย มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท่ี์ 
    ก าหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ฒ) 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ้ 10 การจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
เป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 4 (ท) การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า   
    ขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุขอ้ 10, 11 และ 15 การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณ 
    มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุขอ้ 23 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้เก่ียวกบั     
    ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และ 

หมายเหตุขอ้ 24 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน เก่ียวกบัขอ้สมมติ 
    ส าคญัของความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของ 
    มูลค่าความเสียหาย 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่ม                 
ผูป้ระเมินได้ประเมินหลกัฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 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)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ก) กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามการตีความมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี  21 เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ กลุ่มบริษัทได้ปรับงบการเงินยอ้นหลังส าหรับการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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ผลกระทบต่องบการเงินปี 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 
       งบการเงนิรวม 
 ตามท่ีเคย 

เสนอรายงาน 
ไวแ้ลว้ 

(หลงัจดัประเภท
รายการใหม่)  

ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี  
 

ปรับปรุงใหม่ 
            (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 

     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,485  22  2,507 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,468  (22)  5,446 
   -   

  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,469  33  2,502 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,553  (33)  6,520 
   -   

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ      
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,736  12  4,748 
ก าไรส าหรับปี 1,764  (12)  1,752 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.24  (0.01)  1.23 
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     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ตามท่ีเคย 

เสนอรายงาน 
ไวแ้ลว้ 

(หลงัจดัประเภท
รายการใหม่)  

ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี  
 

ปรับปรุงใหม่ 
           (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 

     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 294  (2)  292 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,382  2  3,384 

   -   
 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 348  8  356 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,930  (8)  3,922 

   -   

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ      
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 498  10  508 
ก าไรส าหรับปี 1,106  (10)  1,096 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.82  (0.01)  0.81 
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4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

  
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทั บนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั วนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบั
การโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่ม
บริษัทและผู ้ถูกซ้ือ ให้ใช้ราคาท่ีต ่ ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่า
องคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

บริษัทย่อย  

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
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บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ                         
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั  
 

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 
  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้ นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการ 
แปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูก
จดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วน
ไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม  
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

(ค) การป้องกนัความเส่ียง   
 

 การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

ผลต่างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกูท่ี้ไดรั้บการ
ป้องกนัความเส่ียงนั้น   

 
(ง) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น  
ส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(ฉ) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม สินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบจากธุรกิจการผลิต และสินคา้ประเภทสปา
ค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของสินคา้ประเภทไอศกรีมค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุน
สินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  
ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใช้ตน้ทุนมาตรฐานซ่ึง
ได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น 
โดยประมาณในการขาย 

 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน   ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า บนัทึก
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงิน
ลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน    
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 15 และ 30 ปี 
อุปกรณ์ 15 ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

 
 
 
 

(ฌ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

32 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการและสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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 ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10 - 25 ปี หรือตามอายสุญัญาเช่า 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 - 19 ปี 
ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงานและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

  วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อย การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุ 
ขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม    
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(ฎ) สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่า หมายถึง ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญา
เช่า สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย  
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์     

 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 
ค่าสญัญาสิทธิ 10 ปี 
ค่าสิทธิแรกเร่ิมรอตดับญัชี 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฐ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับคืน  ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุก
ปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
   
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  

 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลับรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลงั  และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ    
ดอ้ยค่ามาก่อน  

 
(ฑ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 
(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   

 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

37 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ 
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน   
 

(ด) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืน  บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้
พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
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โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นแตม้สะสม (คะแนน) ลูกคา้สามารถน าคะแนน
เป็นส่วนลดค่าสินคา้หรือแลกรางวลัจากกลุ่มบริษทั  
 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

รายไดใ้นกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมจากธุรกิจอาหาร บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือมีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บั
ผูซ้ื้อแลว้ 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย   

 

(ถ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
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ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าให้กลุ่มบริษทั 
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  กลุ่มบริษทัต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น  
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญั   
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
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(น) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  

 

5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 

 ประเทศที่
จัดตั้ง 

 

ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

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 
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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 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  4,774  9,210 
ดอกเบ้ียรับ -  -  124,920  133,338 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  312,043  450,165 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ -  -  20,436  20,643 
เงินปันผลรับ -  -  683,989  627,764 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  13,052  31,255 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  5,308  2,647 
ค่าเช่าจ่าย -  -  8,690  10,147 
ค่าบริหารจดัการ -  -  66,566  - 
        

บริษัทร่วม        
ค่าเช่ารับ 100,333  100,333  50,333  50,333 
เงินปันผลรับ 59,482  25,058  59,482  25,058 
ค่าเช่าจ่าย 172,067  161,136  -  - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
        
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
ค่าเช่ารับ 14,279  14,279  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 11,921  12,815  -  - 
รายไดอ่ื้น 18,908  22,815  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 152,407  142,738  112,727  104,748 
ค่าไฟฟ้า 36,436  42,197  36,436  42,197 
ค่าบริหารจดัการ 30,699  22,250  13,230  12,600 
ค่าบริการอ่ืน 15,649  15,316  -  - 
        
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 83,845  71,174  83,845  71,174 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,852  1,159  2,852  1,159 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 86,697  72,333  86,697  72,333 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  52,268  68,049 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,995  64,183  2,145  8,240 
รวม 55,995  64,183  54,413  76,289 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 3.5 - 4.15 4.15 -  -  813,800  597,200 
          

เงินให้กู้ยมืระยะยาว          

บริษทัยอ่ย 2.00 - 4.15 3.00 - 4.15 -  -  2,747,750  2,820,690 
          

รวม   -  -  3,561,550  3,417,890 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  3,417,890  3,513,700 
เพิ่มข้ึน -  -  9,137,930  2,554,275 
ลดลง -  -  (8,994,270)  (2,650,085) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม -  -  3,561,550  3,417,890 

        

เจ้าหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  14,982  2,706 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,219  50,458  4,249  3,438 
รวม 21,219  50,458  19,231  6,144 
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เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการที ่ อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เกีย่วข้องกนั 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 1.57 - 4.15 3.00 - 4.15 -  -  424,300  661,900 
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.00 3.00 66,382  66,860  -  - 
รวม   66,382  66,860  424,300  661,900 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน        
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  661,900  716,300 
เพิ่มข้ึน -  -  811,250  2,619,000 
ลดลง -  -  (1,048,850)  (2,673,400) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม -  -  424,300  661,900 

        
บุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,860  61,069  -  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (478)  5,791  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    66,382  66,860  -  - 

        
รวมเงนิกู้ยืมจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,860  61,069  661,900  716,300 
เพิ่มข้ึน -  -  811,250  2,619,000 
ลดลง -  -  (1,048,850)  (2,673,400) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (478)  5,791  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 66,382  66,860  424,300  661,900 
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สัญญาส าคญัทีท่ ากบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

ก) สัญญาเช่าระยะยาว 
 

บริษัท 
 

1) โครงการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทักบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั (“CID”) ซ่ึงท าสัญญา
เช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทัไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วงจาก CID และสามารถด าเนินกิจการโรงแรมเพือ่ประโยชนข์องบริษทัจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สญัญาน้ีต่อ
อายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี  
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนให้แก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 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 เพื่อรักษาสิทธิและ
ยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ท าสญัญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัจ่ายเงินประกนัสิทธิการเช่าท่ีดิน
และอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จ านวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID เขา้ท าสญัญาเช่ากบั รฟท. 
 

ในปี  2552 บริษทัท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั CID 
(“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจ านวน
เงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์หแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุญัญาเช่าเป็นจ านวน
เงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   
 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้าง
ทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทนัทีท่ีมีการด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
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บริษัทย่อย 
 

2) โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี 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 เพื่อให้ CTARAF เช่า
ท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาได้น าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 
2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษทัยอ่ย และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 1,086.7  ลา้นบาท ( 2558: 1,136.7 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 

 

2 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้  าสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF เพื่อให ้CTARAF 
เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าอาคารเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,510 ลา้นบาท โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจดทะเบียน
การเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายได้รับล่วงหน้ารอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ และทยอยตดับญัชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 1,094.1  ลา้นบาท (2558: 1,144.4 ล้านบาท) 

 

 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจดทะเบียน
การเช่า CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่ารายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสม ตามจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสมนอ้ยกว่ารายไดค่้าเช่า
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 ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงได้รับประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF ตกลงร่วม
รับประกันรายได้ค่าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งช าระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกัน
ขา้งตน้ CSBR ตกลงจะช าระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดในสญัญา 

 

 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ ไปอีก
นบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวใหแ้ก่ CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจา
รายละเอียดในการต่ออายสุญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

 

3 CSBR ได้ท าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีได้ติดตั้งใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช                    
รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยช าระทั้งจ านวนในวนัโอน
กรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 

 

4 CTARAF ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุยกบั บริษทั เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“CSHM”) เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM ใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กันยายน 2551 ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงให้ค  ามั่นแก่ CSHM เพื่อให้
CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่าต่อไปอีก 3 ปี นับจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ต้องแจ้งให้ 
CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตามค ามัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกนัในการก าหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใชสิ้ทธิ
ระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 90 ของก าไร
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

 
ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบ
เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบัญชีและด ารงบัญชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้ งโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพิ่มเติม ขาย จ าหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพนัใน
ทรัพยสิ์นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ใหเ้งินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
CTARAF 
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แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้ CTARAF เห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม
หรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ 
CSHM ในทางลบอย่างมีนัยส าคญั โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัย
ชัว่คราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจ านวนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดในสัญญาเช่าช่วง ให ้CSHM ช าระค่าเช่าใหแ้ก่ CTARAF ในจ านวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของก าไรก่อน
หักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ท่ีค  านวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม 
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM เป็นผูผ้ดินดัช าระหน้ี 

 
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ไดมี้หนงัสือแสดงเจตนาใชสิ้ทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช 
รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีก าหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง ซ่ึงสญัญาเช่าดงักล่าวส้ินสุด
ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 ต่อมาในวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM 
ทราบว่า CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกันตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดย
บริษทัจดัการของ CTARAF ไดย้ืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอตัราค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัรา 
ค่าเช่าจ านวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ดังนั้ น บริษทัจัดการของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่
สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้

  
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า ในการ
ต่ออายสุัญญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยงัคงไม่สามารถตกลงอตัราค่า
เช่าร่วมกนัได ้ซ่ึงบริษทัจดัการอยูร่ะหว่างการเจรจา และพิจารณาแนวทางอ่ืนๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผูเ้ช่า
ช่วงท่ีเหมาะสม 

  
 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ได้รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า 

บริษทัจดัการไดด้ าเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและก าหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซองประมูล ทั้งน้ี 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้ประมูลท่ีไดย้ืน่มาทั้งหมด ซ่ึง
ขอ้เสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับกองทุนและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนจึงใชสิ้ทธิไม่เลือกผูย้ืน่
ซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จะด าเนินการใหมี้การจดัประมูล
ใหเ้ช่าช่วงอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่  
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CSHM ยงัครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ตั้งแต่วนัส้ินสุดสัญญาเช่า
ช่วงในเดือนกนัยายน 2557 CSHM บนัทึกและช าระค่าเช่าให้แก่ CTARAF รวมในอตัราเท่ากบัร้อยละ 100 ของ
ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ตั้งแต่สัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลง อยา่งไรก็
ตาม CSHM ไดรั้บหนงัสือทวงถามจาก CTARAF ในการช าระค่าเช่าให้ครบถว้นตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่า
ช่วงเดิม คือในอตัราเท่ากบัค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปีและค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 90 
ของก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 CSHM และ CTARAF 
ยงัคงอยูร่ะหว่างการเจรจาเพื่อตกลงอตัราค่าเช่า ทั้งน้ี ค่าเช่าท่ีบนัทึกไวอ้าจมีความแตกต่างหากการตกลงอตัราค่า
เช่าดงักล่าวเสร็จส้ิน 

 

 นอกจากน้ี ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของ CTARAF เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติั
ขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการ
ไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงรวมถึงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอย่างเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้เสนอการเช่าช่วงก่อนการพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอการเช่าช่วง ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัประสงค์ให้บริษทั
จดัการของ CTARAF ด าเนินการพิจารณาทางเลือกอ่ืนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ บริษทัจดัการของ 
CTARAF จึงเห็นว่ายงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในวาระดงักล่าวในขณะน้ี 
ทั้งน้ี เม่ือบริษทัจดัการของ CTARAF ไดข้อ้เสนอหรือทางเลือกเพิ่มเติมจาก CSHM หรือมีขอ้สรุปอย่างใด
อยา่งหน่ึงภายหลงัจากการศึกษาแนวทางออกใหก้บั CTARAF แลว้ บริษทัจดัการของ CTARAF จะแจง้ความ
คืบหน้าต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ และ 
น าเสนอขอ้สรุปดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  
 

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า
บริษทัจดัการได้พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบักองทุนรวมแลว้ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการศึกษาและ
แนะน าข้อเสนอการเช่าช่วงทางเลือกอ่ืน ๆ และน าเสนอต่อบริษทัจัดการ รวมถึงเจรจาต่อรองเง่ือนไข         
การเช่าช่วง เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อวิเคราะห์และจดัท ารายงานความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอ
การเช่าช่วง 

 

อยา่งไรกต็าม CSHM ยงัคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ตั้งแต่
วนัส้ินสุดสญัญาเช่าช่วงในเดือนกนัยายน 2557 ซ่ึงถือเป็นการครอบครองและใชง้านโดยไม่มีสญัญาเช่าท่ีเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น จึงมีความไม่แน่นอนของอตัราค่าเช่าภายหลงัส้ินสุดสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว 
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3) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารใน
ส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั
โรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสญัญาซ่ึง
ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 เป็นจ านวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้ าระค่าเช่าล่วงหน้าเม่ือลงนามใน
สัญญาเป็นจ านวนเงิน 275.ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจ านวน 34.7 ลา้นบาท (2558: 33.1  ล้านบาท) 

 

สัญญาขา้งตน้ก าหนดให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ี    
เช่าช่วงให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการซ่อมแซม 
ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 

4) บริษัท โคซ่ี โฮเต็ล จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั (“COSI”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั 
สมุย จากบริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั (“CTW”) เพื่อพฒันาโรงแรมโคซ่ี สมุย COSI ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าช่วง
ท่ีดินเป็นจ านวนเงินรวม 62 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน ทั้งน้ี COSI ไดช้ าระค่าเช่าล่วงหนา้
เม่ือลงนามในสัญญาเป็นจ านวนเงิน 6.2.ล้านบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ใน
ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 COSI ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจ านวน 1 ลา้นบาท  
 

จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 (ก) มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 541,333  708,241  117,380  110,730 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 981,917  1,122,264  544,280  513,480 
หลงัจากหา้ปี 1,651,219  1,838,107  1,095,650  1,243,830 
รวม 3,174,469  3,668,612  1,757,310  1,868,040 
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ข) สัญญาบริการระยะยาว 
  

บริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวก าหนดช าระเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี คู่สัญญามีสิทธิท่ี
จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานท่ีด าเนินการน้ี หรือเพิ่มหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะตอ้งท าความตกลงเป็น
หนงัสือ รายละเอียดของสญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 
 

- บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการส าหรับบริษทัย่อย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรมเพื่อบริหารงานกิจการ
โรงแรม ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

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

การบริหารงานของ CRG ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการเป็นจ านวนเงินคงท่ี
เป็นรายเดือน 

 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัได้ท าสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เพื่อ
ให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการใน
อตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดท้ าสญัญาการจดัการกบับริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต 
จ ากดั และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญาดงักล่าว
สามารถต่ออายอุตัโนมติัไดอี้ก 5 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนด
ไวใ้นสัญญา 
 

ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรม บริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต จ ากดั 
และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั ไดส้ิ้นสุดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัดงักล่าวไดท้ าสัญญาการจดัการ
ฉบบัใหม่กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 
1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการ
ในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึน
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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บริษัทย่อย 
 

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 เพื่อใชป้ระกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอด
อายขุองสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 111.8 ลา้นบาท (2558: 126.1 
ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสญัญาการบริการกบับริษทั หา้ง
เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์  จ ากัด มีก าหนด 1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อันเก่ียวกับการ
ตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่อ
อายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) ได้ท าสัญญาให้ค  าปรึกษาปัญหา
กฎหมายกบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั เพื่อรับค าปรึกษา ค าช้ีแจง ค าแนะน า ในปัญหากฎหมาย
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของ CRG 
โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีก าหนด 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้การหารือ และใหค้  าปรึกษาภายใตเ้จตนา
แห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิไดท้ าสัญญาใหม่ ให้ถือว่าไดเ้ร่ิมท าสัญญาโดยไม่ก าหนดเวลา และให้เป็นสิทธิ
ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสญัญาได ้แต่ตอ้งบอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 

ค) สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา                   
3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็น                   
ร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (เฉพาะค่าเช่าและบริการคงทีแ่ละ 
   ค่าเช่าขัน้ต ่า) 

 
  

ภายในหน่ึงปี 358,585  309,425 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 274,032  284,466 
หลงัจากหา้ปี 2,789  3,996 
รวม 635,406  597,887 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ง) ภาระค า้ประกนัตามสัญญาระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บริษัท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดค้  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและ
การค ้าประกนัอ่ืนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงต่อธนาคารในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม. 30 ลา้นบาท  
 

บริษัทได้ค  ้ าประกันการช าระหน้ีของบริษัทย่อยสองแห่งกับสถาบันการเงินหลายแห่งในวงเงินค ้ าประกัน 
ไม่น้อยกว่า 2,007 ล้านบาท  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2559 เงินกู้ดังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน  1,708 ล้านบาท  
(2558: 2,397 ล้านบาท) 
 

บริษัทย่อย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการ                      
ค  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินรวม 55.8 
ลา้นบาท (2558: 55.8 ล้านบาท) 

 

6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 93,170  76,593  2,028  2,021 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 187,720  156,912  26,251  35,390 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 198,405  214,141  4,653  1,866 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 610,000  668   -    668 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดใน 
    งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
1,089,295 

  
448,314 

  
32,932 

  
39,945 

เงินเบิกเกินบญัชีท่ีมีไวเ้พื่อการบริหาร 
เงินสด 

 
(13,005) 

  
(71,189) 

  
(6,343) 

  
(7,479) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดใน 
   งบกระแสเงนิสด 

 
1,076,290 

  
377,125 

  
26,589 

  
32,466 
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 ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  940,492  385,538  32,932  39,945 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 142,650  57,491  -  - 
สกลุเงินหยวน 5,221  5,285  -  - 
สกลุเงินเหรียญฮ่องกง 932              -  -  - 
รวม  1,089,295  448,314  32,932  39,945 

        
7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ  424,526  406,183  83,662  88,456 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (5,016)  (4,323)  (366)  (419) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  419,510  401,860  83,296  88,037 
ลูกหน้ีอ่ืน  357,002  313,844  82,178  131,052 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 55,995  64,183  54,413  76,289 
  832,507  779,887  219,887  295,378 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  68,564  53,949  16,945  14,868 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายจ่าย 
   ล่วงหนา้ 

 
-  56,952  -  - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ  36,812  32,324  -  - 
รวม  937,883  923,112  236,832  310,246 

        
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) ส าหรับปี 693  (1,317)  (53)  (479) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 341,236  346,052  79,383  80,825 
เกินก าหนดช าระ:        

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 55,052  47,142  2,423  3,852 
  3 - 6   เดือน 19,264  4,608  327  738 
  6 - 12 เดือน 2,956  2,442  83  1,817 
  มากกวา่ 12 เดือน 6,018  5,939  1,446  1,224 

 424,526  406,183  83,662  88,456 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,016)  (4,323)  (366)  (419) 
สุทธิ 419,510  401,860  83,296  88,037 

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

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  684,152  713,687  219,887  295,378 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 148,355  66,200  -  - 
รวม   832,507  779,887  219,887  295,378 
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8 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 83,279  77,616  16,899  16,419 
วตัถุดิบ 525,455  463,419  -  - 
งานระหวา่งท า 1,842  2,007  -  - 
สินคา้ส าเร็จรูป 4,468  4,377  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 147,937  122,988  9,153  8,004 
อ่ืนๆ 22,242  8,567  1,223  998 
 785,223  678,974  27,275  25,421 
หัก ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (4,463)  (3,900)  -  - 
สุทธิ 780,760  675,074  27,275  25,421 
        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย        
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 4,447,711  4,473,999  290,883  311,818 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ   
      ไดรั้บ (กลบัรายการ) 
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(211) 

  
- 

  
- 

สุทธิ 4,448,274  4,473,788  290,883  311,818 
 

9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายและ         
   ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพิ่ม  83,058  119,718  15,888  41,890 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  64,102  45,462  2,205  2,514 
อ่ืนๆ   21,426  14,038  -  - 
รวม  168,586  179,218  18,093  44,404 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 626,109  724,812  626,109  787,413 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วม 

 
34,032 

  
(73,645) 

 
-  - 

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  (6,342)  -  (6,342)  - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  -  (25,450)  (161,304) 
เงินปันผลรับ (59,482)  (25,058)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 594,317  626,109  594,317  626,109 

        
ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
    ประเทศท่ี  สดัส่วน       มูลค่าตาม   
    กิจการ  ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 
  ลกัษณะธุรกิจ  จดัตั้ง  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
     (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                        

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
   ในเครือเซ็นทารา  

ลงทุนในสิทธิ 
 การเช่า
อสงัหา 

 ริมทรัพย ์  ไทย 

 

25.3 25.3 

  
 
 

3,085,440 

  
 
 

3,110,464 

 

781,071 

 

787,413 

  
 
 

594,317 

  
 
 

626,109 

 

59,482 

 

25,058 
รวม             781,071  787,413  594,317  626,109  59,482  25,058 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีราคาปิดอยูท่ี่ 4.60  บาท (2558: 3.76 บาท) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 373 ลา้นบาท (2558: 305 ล้านบาท)



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้  ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
    2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                          

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ 
       รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 

25.3 25.3  3,085,440  

 

3,110,464  781,071 

 

787,413  (186,754) 

 

(161,304)  594,317 

 

626,109  59,482  25,058 
รวม           781,071  787,413  (186,754)  (161,304)  594,317  626,109  59,482  25,058 
 

 

บริษทัตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

       2559  2558 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,132,582  4,907,582 
เงินลงทุนเพิ่ม  470,000  15,000 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า  -  210,000 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  5,602,582  5,132,582 
 

ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท์ เฮดควอเตอร์ จ ากดั จ านวน 
100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีช าระแลว้ 
บริษทัดงักล่าวได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559  และเรียกช าระเงินค่าหุ้นเต็ม
จ านวน 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจ านวน
เงิน 40 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่เป็นจ านวน 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และเรียกช าระเตม็มูลค่า 
 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั จ านวน 
4,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 420 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมจ านวน 300,000 หุน้ หุน้ละ 50 
บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท 
 

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีมข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า 
 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้  
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัยอ่ยแต่ละ
แห่ง โดยอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินท่ีครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
 

การก าหนดข้อสมมติมาจากการประเมินของผู ้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต  และข้อมูลท่ีมีอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีเปรียบเทียบได ้รวมถึงปัจจยัอ่ืนในตลาด ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 
รวมถึง อตัราคิดลด อตัราค่าห้องพกั อตัราการปรับเพิ่มค่าห้องพกัเฉล่ีย อตัราการเขา้พกัท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสด ทั้งน้ีการประมาณมูลค่าจากการใชข้องผูบ้ริหารนั้น โดยลกัษณะทัว่ไปของการประมาณการจะข้ึนอยู่
กบัผลประกอบการท่ีคาดการณ์ไวภ้ายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตอาจมีความไม่แน่นอน 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั เซ็นทรัลสมุย                       
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 100 100  670,000 250,000  814,383  394,383  -  -  814,383  394,383  125,000  125,000 
บริษทั เซ็นทรัลกะรน                       
 วลิเลจ จ ากดั  โรงแรม 100 100  37,500 37,500  76,500  76,500  -  -  76,500  76,500  5,625  - 
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  94,648 
บริษทั โรงแรม                       
 เซ็นทรัลเวลิด ์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 ไม่ไดป้ระกอบ                      
 เซ็นทรัลเกาะกดู จ ากดั  กิจการ 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  -  -  250,000  250,000  -  - 
                       

                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั เซ็นทรัล อาหารและ                        
 เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั   เคร่ืองด่ืม 100 100  620,000 620,000  669,607  669,607  -  -   669,607   669,607  280,000  270,000 
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 

 

66,000 

 

12,000 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง 

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 รีเฟรช โซน จ ากดั 
  (เดิมช่ือ บริษทั เซ็นวารี 

           
 

 
 

     
 

 
 

    เฮลต้ี สปา   จ ากดั) สปา 100 100  1,000 1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
                       
                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั เซ็นทรัล บางกอก ไม่ได ้                      
 คอนเวนชัน่และ  ประกอบ                      
 เอก็ซิบิชัน่ จ  ากดั     กิจการ 100 100  1,000 1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษทั เซ็นทารา 
 อินเตอร์เนชัน่แนล 
  แมนเนจเมน้ท ์ รับบริหาร 

  
 

 
                 

 (ประเทศไทย) จ  ากดั  โรงแรม 100 100  25,000 25,000  25,000  25,000  -  -  25,000  25,000  21,21,000  28,000 
บริษทั โรงแรมกะรน                       
 ภูเกต็ จ  ากดั โรงแรม 99.3 99.3  520,000 520,000  479,187  479,187  -  -  479,187  479,187  77,460  98,116 
 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
30,000 

 
30,000 

  
30,000 

  
30,000 

 
- 

 
- 

  
30,000 

  
30,000 

 
- 

 
- 

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 
มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั 

จดัหาสิทธิพิเศษ 
 ใหก้บัลูกคา้ 

 
100 

 
100 

  
12,500 

 
12,500 

  
12,500 

  
12,500 

 
- 

 
- 

  
12,500 

  
12,500 

 
- 

 
- 

                       
                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
 
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  14,256  - 
บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์

เฮดควอเตอร์ จ ากดั 
รับบริหาร  
 โรงแรม 

 
100 

 
- 

  
50,000 

 
  - 

  
50,000 

  
            - 

  
  - 

  
  - 

  
50,000 

  
  - 

  
- 

  
  - 

รวม        5,602,582  5,132,582  -  -  5,602,582  5,132,582  683,989  627,764 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล          
สุคนธา จ ากดั โรงแรม 100 100 

  
145,000 

 
145,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทรัลสมุย               
วลิเลจ 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  1,327,486 618,936       -       -       -       -       -       -       -       - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม 74 74  483,886 483,886       -       -       -       -       -       -       -       - 
Centara (Shanghai) ไม่ได ้                      
   Hotel Management  ประกอบ                      
   Co., Ltd.  กิจการ 100 100   31,770        16,137       -       -       -       -       -       -       -       - 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม                       
CIM for Hotel ไม่ได ้                      
 Management - Egypt,  ประกอบ                      
 S.A.E.  กิจการ 100 100  577            232              -             -   -              -               -              -               -                - 
Centara Capital Limited                       
   (เดิมช่ือ  Centara (Hong Kong) ไม่ได ้                      
   Hotel Management  ประกอบ                      
   Co.,  Limited)  กิจการ 100 100  914           -       -       -   -              -               -              -               -                - 
รวม                 -             -   -           -           -              -               -                - 
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บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

 

                                   บริษัทย่อย                         ประเทศทีก่จิการจัดตั้ง 

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. ประเทศอียปิต ์

Centara Capital Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   (เดิมช่ือ Centara (Hong Kong) Hotel Management   
   Co., Limited)  
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12 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
 
 ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 31 ธนัวาคม 2559 
 บริษทั           
 เซ็นทรัลหวัหิน  Centara Maldives  R.M.L. Leisure  บริษทัยอ่ยอ่ืน  ตดัรายการ   
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  Pvt. Ltd.  Pvt. Ltd.  ท่ีไม่มีสาระส าคญั  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 36.05  25  26       
สินทรัพยห์มุนเวียน 239,012  274,588  129,184       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 215,190  1,585,332  1,555,920       
หน้ีสินหมุนเวียน (110,342)  (118,322)  (706,793)       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (17,672)  (15,752)  (874,269)       
สินทรัพย์สุทธิ 326,188  1,725,846  104,042       

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ            
   ควบคุม 117,591  431,462  27,050  7,034  129,899  713,036 
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 31 ธนัวาคม 2559 
 บริษทั           
 เซ็นทรัลหวัหิน  Centara Maldives  R.M.L. Leisure  บริษทัยอ่ยอ่ืน  ตดัรายการ   
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  Pvt. Ltd.  Pvt. Ltd.  ท่ีไม่มีสาระส าคญั  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
รายได ้ 624,779  903,041  929,094       
ก าไร  131,677  191,106  40,665       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  4,304  2,638       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 131,677  195,410  43,303       
ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ    
   ควบคุม 

 
47,469 

  
47,777 

  
10,573 

  
748 

  
- 

  
106,567 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย            
   ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -  1,076  686  -  -  1,762 
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 31 ธนัวาคม 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 36.05  25  26       
สินทรัพยห์มุนเวียน 198,580  198,153  74,820       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 265,267  1,618,860  1,919,442       
หน้ีสินหมุนเวียน (101,568)  (134,196)  (684,886)       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (17,702)  (757,116)  (936,499)       
สินทรัพย์สุทธิ 344,577  925,701  372,877       

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ            
   ควบคุม 124,220  231,425  96,948  7,084  236,734  696,411 
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 31 ธนัวาคม 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) 147,605  188,541  (23,344)       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,366)  73,487  32,889       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 141,239  262,028  9,545       
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ 
   ควบคุม 

 
53,284 

  
47,135 

  
(6,070) 

  
774 

  
(7,077) 

  
88,046 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย            
   ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,298)  18,371  8,551  1  -  24,625 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   643,284  643,284  367,490  367,490 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  643,284  643,284  367,490  367,490 
         
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (202,270)  (185,605)  (90,667)  (77,747) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (16,084)  (16,665)  (12,920)  (12,920) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  (218,354)  (202,270)  (103,587)  (90,667) 
         
มูลค่าสุทธิทางบญัชี         
ณ วนัที ่1 มกราคม   441,014  457,679  276,823  289,743 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   424,930  441,014  263,903  276,823 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัประกอบดว้ยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีถือครองเพื่อหา
ประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่า  
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ  
โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั มีดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม 
 วนัท่ีในรายงาน มูลค่าสุทธิทางบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ประเมินล่าสุด 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษทั ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จ ากดั 4 ตุลาคม 2559 272  -  2,294  - 
 15 ตุลาคม 2558 -  284  -  2,426 
บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั         
   (ประเทศไทย) จ ากดั 21 ธนัวาคม 2554 153  157  307  307 
รวม  425  441  2,601  2,733 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 วนัท่ีในรายงาน มูลค่าสุทธิทางบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ประเมินล่าสุด 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษทั ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จ ากดั 4 ตุลาคม 2559 264  -  1,151  - 
 15 ตุลาคม 2558 -  277  -  1,217 
รวม  264  277  1,151  1,217 
 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 

ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจ า  
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 2,601 
ลา้นบาท และ 1,151 ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 2,733 ล้านบาทและ 1,217 ล้านบาท ตามล าดับ) ถูกจดัล าดบัชั้นการ
วดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมนัียส าคัญ 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ี มีนัยส าคัญท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 

   
เทคนิคการประเมินมูลค่า  ข้อมูลทีใ่ช้ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

วิธีคิดจากรายได้ เป็นการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพยสิ์นโดยการแปลงค่าผลประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตให้กลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนัของ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงผลประโยชน์นั้นสามารถระบุได้แน่
ชดัวา่เกิดจากการใชท้รัพยสิ์นดงักล่าว 

  อตัราการเขา้พกั (อยูใ่นช่วงระหวา่ง 74% - 85%) 
 อัตราค่าห้องพัก (ถัวเฉล่ีย 1,680 บาท/คืน ถึง 5,000 

บาท/คืน) 
 อตัราคิดลด (ถวัเฉล่ีย 11% - 12%) 
 อตัราการเพิ่มข้ึนของค่าเช่าในตลาดท่ีประมาณการ 

ไว ้(ถวัเฉล่ีย 3%) 
 อตัราค่าเช่าเฉล่ีย (393 บาท/ตารางเมตร/เดือน) 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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14 ทีด่นิ 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 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 
เพ่ิมข้ึน -  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 วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ                     
   1 มกราคม 2559 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 
เพ่ิมข้ึน -  3,513  387,278  214,163  127,599  64,479  5,581  3,368  506,497  1,312,478 
โอน -  186  272,219  101,142  36,640  764  -  3,827  (418,086)  (3,308) 
จ าหน่าย -  (586)  (295,397)  (128,807)  (70,252)  (46,679)  -  (8,079)  (5,065)  (554,865) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา                    
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  (259)  (15,157)  (4,157)  (1,335)  (496)  -  (988)  577  (21,815) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 2,410,744  747,669  15,868,684  6,739,427  3,144,185  448,763  822,699  227,077  338,985  30,748,233 

                    
                    
                    
                    
                    

                    
                    



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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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 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 วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ                     
    1 มกราคม 2559 -  286,001  5,000,506  3,693,887  1,705,320  -  264,714  149,302  532  11,100,262 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  44,960  1,022,839  465,419  213,300  -  34,693  10,284  -  1,791,495 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  (17,256)  (120)  (7)  -  -  -  -  (17,383) 
โอน -  -  1,072  (1,068)  (15)  -  -  -  -  (11) 
จ าหน่าย -  (456)  (228,792)  (109,901)  (67,665)  -  -  (7,559)  -  (414,373) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 -  330,505  5,778,369  4,048,217  1,850,933  -  299,407  152,027  532  12,459,990 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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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 วนัที ่1 มกราคม 2558                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 2,410,744  474,578  10,785,784  3,097,946  997,976  383,229  575,012  71,742  169,230  18,966,241 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  6,551  -  5,867  -  30,359  1,321  -  44,098 
 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 วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ                    
   1 มกราคม 2559                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 2,410,744  458,814  10,513,216  2,863,199  1,346,160  430,695  524,422  78,460  254,530  18,880,240 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  6,019  -  53  -  27,982  1,187  -  35,241 
 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 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 2,410,744  417,164  10,090,315  2,691,210  1,293,252  448,763  523,292  75,050  338,453  18,288,243 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 2,410,744  417,164  10,090,315  2,691,210  1,293,252  448,763  523,292  75,050  338,453  18,288,243 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 6,098 ลา้น
บาท (2558: 5,403 ล้านบาท) 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

         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 2558 774,987  283,158  2,011,358  1,101,576  487,008  111,856  813,468  74,966  9,119  5,667,496 
เพ่ิมข้ึน -  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 วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ                     
   1 มกราคม 2559 774,987  284,831  2,014,339  1,120,975  520,448  121,143  815,097  78,262  48,782  5,778,864 
เพ่ิมข้ึน -  2,776  4,163  20,057  18,365  17,588  1,010  -  74,897  138,856 
โอน -  -  59,315  19,234  4,924  -  -  250  (86,157)  (2,434) 
จ าหน่าย -  -  -  (3,855)  (5,510)  (12,235)  (4,002)  (1,235)  -  (26,837) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 774,987  287,607  2,077,817  1,156,411  538,227  126,496  812,105  77,277  37,522  5,888,449 

                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

         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 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 วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ                     
    1 มกราคม 2559 -  103,038  313,198  480,565  297,788  -  250,194  58,091  -  1,502,874 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  15,738  40,726  73,237  40,998  -  48,038  504  -  219,241 
จ าหน่าย -  -  -  (2,960)  (5,092)  -  -  (1,235)  -  (9,287) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 -  118,776  353,924  550,842  333,694  -  298,232  57,360  -  1,712,828 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                    



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

         เคร่ืองตกแต่ง           
       เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เคร่ืองใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  การด าเนินงาน  สัญญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่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 วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ                    
   1 มกราคม 2559                    
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 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 774,987  168,831  1,723,893  605,569  204,533  126,496  513,873  19,917  37,522  4,175,621 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 774,987  168,831  1,723,893  605,569  204,533  126,496  513,873  19,917  37,522  4,175,621 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 259 ลา้นบาท  
(2558: 201 ล้านบาท) 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดจ้ านองท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง เป็นหลกัประกนัวงเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (2558: 3,808 ล้านบาท)  
 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสญัญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพื่อรับวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะไม่จ าหน่าย จ าน าหรือจ านองอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าท่ีมีอยูห่รือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจ านวนเกินกวา่ท่ีตกลงตามสญัญา โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 
 
ตามสัญญาเงินกูย้ืมระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง CWH    
ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมทั้งอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร ทั้งน้ีในระหวา่งปี 2559 CWH ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืทั้งจ านวน และไดป้ลดภาระ
ผกูพนัดงักล่าวแลว้ 
 

 ปี 2559 และ 2558 ไม่มีตน้ทุนการกูย้มื บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์
 

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

 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ งของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจ านวน 2,309 ลา้นบาท (2558: 2,400 ล้านบาท) 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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15 ค่าความนิยม 
 

   งบการเงนิรวม 
      2559  2558 
      (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      314,602  314,602 
ณ วนัที ่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  
 
หน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงินสด  
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูง
กวา่มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด  
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม 
 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์  บริษทั ซีอาร์จี 
 กรุ๊ป จ ากดั  อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั 
 2559  2558  2559  2558 
 ( ร้อยละ) 
อตัราการเติบโต        
    ปีท่ี 1 – 5 5  5  5  7 
    หลงัจากปีท่ี 5 -  -  -  - 
ก าไรขั้นตน้ 64  65  69  71 
อตัราคิดลด 8.6  6.1  8.6  6.1 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีใชเ้ป็นการประมาณการส าหรับ 5 ปีขา้งหนา้ โดยมีอตัราการเติบโตสอดคลอ้ง
กบัประมาณการของอุตสาหกรรม ส่วนประมาณการก าไรขั้นตน้อา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีตกบัการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหกัภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงกบัอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของเงินทุนของกลุ่มบริษทัและค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการอยู ่ 

 
16 สิทธิการเช่า 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  730,138  752,256  101,092  95,411 
เพิ่มข้ึน  167,289  192,650  110,730  104,640 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา         
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ      (2,743)  41,921  -  - 
จ าหน่าย  (119)  -  -  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (189,936)  (256,689)  (104,706)  (98,959) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  704,629  730,138  107,116  101,092 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม 

 ค่าลิขสิทธ์ิ    ค่าสิทธิแรกเร่ิม   

 ซอฟตแ์วร์  ค่าสญัญาสิทธิ  รอตดับญัชี  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 244,465  239,926  301,261  785,652 
เพิ่มข้ึน 16,684  -  30,140  46,824 
โอน 4,715  -  -  4,715 
จ าหน่าย (1,352)  -  (22,073)  (23,425) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา         
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 136  -  -  136 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ        
   1 มกราคม 2559 264,648  239,926  309,328  813,902 
เพิ่มข้ึน 12,331  -  53,894  66,225 
โอน 3,308  -  -  3,308 
จ าหน่าย (6,993)  -  (15,093)  (22,086) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา         
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (249)  -  -  (249) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 273,045  239,926  348,129  861,100 

         
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุน        

   จากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 161,307  79,976  124,556  365,839 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 32,679  23,993  28,023  84,695 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ) (166)  -  609  443 
จ าหน่าย (1,346)  -  (20,638)  (21,984) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ        
   1 มกราคม 2559 192,474  103,969  132,550  428,993 
        



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิรวม 

 ค่าลิขสิทธ์ิ    ค่าสิทธิแรกเร่ิม   

 ซอฟตแ์วร์  ค่าสญัญาสิทธิ  รอตดับญัชี  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 29,390  23,993  29,629  83,012 
โอน 11  -  -  11 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (12)  -  (2,848)  (2,860) 
จ าหน่าย (6,318)  -  (13,757)  (20,075) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 215,545  127,962  145,574  489,081 
        
มูลค่าสุทธิทางบญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 83,158  159,950  176,705  419,813 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ        
   1 มกราคม 2559 72,174  135,957  176,778  384,909 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 57,500  111,964  202,555  372,019 

 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ค่าลิขสิทธ์ิ 

   ซอฟตแ์วร์ 

   (พันบาท) 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558   85,134 
เพิ่มข้ึน   3,106 
โอน   3,790 
จ าหน่าย   (1,042) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559   90,988 
เพิ่มข้ึน   1,121 
โอน   2,434 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559   94,543 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ค่าลิขสิทธ์ิ 
   ซอฟตแ์วร์ 
   (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558   59,532 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   9,521 
จ าหน่าย   (1,040) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559   68,013 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   9,085 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559   77,098 

    

มูลค่าสุทธิทางบญัชี    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2558   25,602 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559   22,975 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559   17,445 

 
18 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
     
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รวม 153,843  191,232  (200,780)  (156,405) 
การหกักลบรายการของภาษี (38,839)  (24,663)  38,839  24,663 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้ 
   รอการตดับญัชีสุทธิ  

 
115,004 

  
166,569 

  
(161,941) 

  
(131,742) 

 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รวม 57,744  74,257  (10,227)  - 
การหกักลบรายการของภาษี (10,227)  -       10,227  - 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ 47,517  74,257  -  - 

 

 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   

  ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่
  1 มกราคม   ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม  
  2559  (หมายเหตุ 32)  2559 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  36,652  (1,363)  -  35,289 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  53,415  (5,032)  -  48,383 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  39,384  3,609  -  42,993 
ยอดขาดทุนยกไป  40,791  (40,791)  -  - 
อ่ืนๆ  20,990  6,188  -  27,178 
รวม  191,232  (37,389)  -  153,843 

 
 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  (155,742)  (44,070)  -  (199,812) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  (475)  (312)  -  (787) 
อ่ืนๆ  (188)  -       7  (181) 
รวม  (156,405)  (44,382)  7  (200,780) 
         

สุทธิ  34,827  (81,771)  7  (46,937) 

  งบการเงนิรวม 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   

 
 

ณ วนัที ่ 
1 มกราคม   

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม  

  2558  (หมายเหตุ 32)  2558 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         
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 

 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         
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 

 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2559  (หมายเหตุ 32)  2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 12,033  (12,033)  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 49,361  (5,225)  -  44,136 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 12,779  756  -  13,535 
อ่ืนๆ 84  (11)  -  73 
รวม 74,257  (16,513)  -  57,744 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา -  (10,227)  -  (10,227) 

        
สุทธิ 74,257  (26,740)  -  47,517 

        
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2558  (หมายเหตุ 32)  2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
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 

        



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  36,747  35,095  -  -     

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560 - 2564 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่
มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   

 
19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 
 

 

 

 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
เงินมดัจ า  459,114  438,109  3,716  6,997 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง   9,161  14,570  750  4,985 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้  70,332  74,727  -  - 
อ่ืนๆ   725  838  725  758 
รวม  539,332  528,244  5,191  12,740 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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20 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

  อตัราดอกเบ้ีย งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ 2559 2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน          
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร          
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   986  4,456  -  -  
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   12,019  66,733  6,343  7,479 

  7.18 - 7.38 13,005  71,189  6,343  7,479 
          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั 
    การเงิน 

  
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั        706,983  144,354  -  -  
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั               -  250,000  -  250,000 

  3.39 - 4.03 706,983  394,354  -  250,000 
          

รวมเงนิเบกิเกนิบัญชีธนาคารและเงนิ 
    กู้ยืม ระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

  
 719,988 

 
465,543 

 
6,343 

 
257,479 

          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  4.03 127,199  756,786  -  288,000 
          

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี          
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  3.85 1,000,000  3,300,000  1,000,000  3,300,000 

          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน          
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  5.80 -  1,804  -  -  
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  อตัราดอกเบ้ีย งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ 2559 2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือ          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5 3.00 66,382  66,860  424,300  661,900 

          
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิส่วนที่
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
- 

 
5,861 

 
- 

 
4,974 

รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ระยะส้ัน 
  

1,913,569 
 

4,596,854 
 
1,430,643 

 
4,512,353 

          

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  4.03 874,269  2,402,707  -  66,000 

หุน้กู ้          

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  2.41 - 3.39 4,979,716  1,698,670  4,979,716  1,698,670 
          

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาว   5,853,985  4,101,377  4,979,716  1,764,670 
          
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ   -  318  -  - 
          
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  5,853,985  4,101,695  4,979,716  1,764,670 

 
เงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัมีจ านวนทั้งส้ิน 1,709 ลา้นบาท (2558: 3,308 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและ 354 ลา้น
บาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 การกูย้มืจากธนาคารใชห้ลกัประกนัเป็นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 14) และค ้ าประกนัโดยบริษทั ส่วนหลกัประกนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน คือ การท่ีบริษทัจะตอ้งมอบคืนสิทธิในสญัญาเช่าแก่ผูใ้หเ้ช่าในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัผดิสญัญา 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  1,913,569  4,590,993  1,430,643  4,507,379 

ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,354,269  3,552,830  2,480,000  1,764,670 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 2,499,716  548,547  2,499,716  - 
รวม 7,767,554  8,692,370  6,410,359  6,272,049 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามท่ีระบุในสญัญากูย้มืเงิน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 974 ลา้นบาท 
และ 170 ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 931 ล้านบาท และ 169 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

หุ้นกู้  
   งบการเงนิรวม/ 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ  2559  2558 
 (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 
คร้ังท่ี 2/2554  4.75 29 มีนาคม 2559 - 300,000 
คร้ังท่ี 1/2556  4.02 30 กนัยายน 2559 - 1,000,000 
คร้ังท่ี 1/2557  3.30 3 กนัยายน 2559 - 1,500,000 
คร้ังท่ี 1/2558  2.41 19 พฤศจิกายน 2561 700,000 700,000 
คร้ังท่ี 1/2559 2.09 30 มีนาคม 2563 800,000 - 
คร้ังท่ี 2/2559 2.45 11 สิงหาคม 2564 980,000 - 
คร้ังท่ี 3/2559 2.78 29 กนัยายน 2565 1,000,000 - 
คร้ังท่ี 3/2559 2.97 29 กนัยายน 2566 1,000,000 - 
คร้ังท่ี 3/2559 3.39 29 กนัยายน 2569 500,000 - 
   5,980,000   5,000,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   งบการเงนิรวม/ 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    2559 2558 
   (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (284) (1,330) 
สุทธิ   5,979,716 4,998,670 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,000,000) (3,300,000) 

หุ้นกู้ทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่าหน่ึงปี   4,979,716 1,698,670 

 
หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
 
หุน้กูเ้หล่าน้ีมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนช าระแลว้ 
การจ าน า การจ านองสินทรัพยแ์ละการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีส าคญั 
 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติรับทราบการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นเดือน
พฤศจิกายน 2558 หุ้นกู้ดงักล่าวเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มูลค่า 700 ล้านบาท ซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2552 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 บริษทัออกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มูลค่า 800 
ลา้นบาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 
มีนาคม 2552 

 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 บริษทัออกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มูลค่า 980 
ลา้นบาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 

 
เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2559 บริษัทออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน             
มูลค่า 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวแลว้    
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

95 

สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุน้กูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท ท่ี
ท ากบัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหุน้กู ้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 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   6,056,376  6,729,216  6,410,359  6,277,023 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,711,178  1,969,333  -  - 
รวม  7,767,554  8,698,549  6,410,359  6,277,023 

 
21 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  817,089  734,582  51,535  67,909 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 21,219  50,458  19,231  6,144 
เจา้หน้ีอ่ืน  105,770  103,981  54,401  70,984 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์  46,949  189,710  6,216  8,764 
เงินมดัจ าหอ้งพกั  423,983  432,942  115,280  109,677 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  817,772  990,867  91,254  92,856 
รวม   2,232,782  2,502,540  337,917  356,334 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 ยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  2,002,154  2,202,242  337,917  356,334 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  227,687  297,014  -  - 
สกลุเงินหยวน  2,839  3,182  -  - 
สกลุเงินเหรียญฮ่องกง  102  102  -  - 
รวม   2,232,782  2,502,540  337,917  356,334 

 

22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
เงินมดัจ า  11,370  15,171  77  29 
เงินประกนัผลงาน  34,601  23,808  6,503  5,519 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย  181,449  168,941  33,076  46,095 
อ่ืนๆ  9,205  53  -  - 
รวม   236,625  207,973  39,656  51,643 

 
ประเภทสกลุเงินตราของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  199,741  183,567  39,656  51,643 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 36,882  24,262  -  - 
สกลุเงินหยวน 2  144  -  - 
รวม 236,625  207,973  39,656  51,643 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

 
 ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้           
   กองทุน 218,557  199,539  67,079  63,896 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 218,557  199,539  67,079  63,896 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ         
    วนัท่ี 1 มกราคม 199,539  136,791  63,896  49,239 
        
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 20,561  11,384  5,932  4,037 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5,188  3,860  1,640  1,112 
 25,749  15,244  7,572  5,149 
        
        



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั        
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  66,140  -  22,357 
 
อ่ืนๆ 

       

ผลประโยชนจ่์าย (6,731)  (18,636)  (4,389)  (12,849) 
 (6,731)  (18,636)  (4,389)  (12,849) 
 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ  
    วนัที ่31 ธันวาคม 

 
 

218,557 

  
 

199,539 

  
 

67,079 

  
 

63,896 

 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร -  1,161  -  225 
สมมติฐานทางการเงิน -  25,021  -  5,351 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  39,958  -  16,781 
รวม -  66,140  -  22,357 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย  
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.60  2.60  2.60  2.60 
อตัราเงินเฟ้อ 3.00  3.00  3.00  3.00 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 6.00 - 7.00  6.00 - 7.00  6.00 - 7.00  6.00 - 7.00 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 11 ปี (2558: 
11 ปี) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)          (14)            15                (3)              2 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
 
 

         14            (13)               2              (3) 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)         (14)           14              (2)              3 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

         14           (13)              2              (3) 

 
24 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับค่าร้ือถอน  
 

 งบการเงนิรวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 87,290 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 8,887 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (4,823) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ  
   1 มกราคม 2559 91,354 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 10,801 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (4,684) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 97,471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2559  2558 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามัญ 1 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 

         
หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามัญ 1 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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26 ส ารอง  
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจาก
งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ  
 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสุทธิของเงนิลงทุนเผ่ือขาย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบด้วย
ผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 

27 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั 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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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม 

 รวมส่วนงาน 
ทีร่ายงาน 

 ตัดรายการ 
ระหว่างกนั 

  
รวม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
   (ล้านบาท) 
รายได ้ 9,232  9,050  10,630  10,200  19,862  19,250  (300)  (313)  19,562  18,937 
ดอกเบ้ียรับ 235  269  16  10  251  279  (232)  (274)  19  5 
รายไดอ่ื้น 1,083  1,088  84  74  1,167  1,162  (842)  (813)  325  349 
รวมรายได้ 10,550  10,407  10,730  10,284  21,280  20,691  (1,374)  (1,400)  19,906  19,291 
ตน้ทุนขาย 5,737  5,598  5,785  5,537  11,522  11,135  (66)  (68)  11,456  11,067 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 414  422  458  458  872  880  (49)  (39)  823  841 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,133  2,009  3,738  3,634  5,871  5,643  (878)  (895)  4,993  4,748 
ตน้ทุนทางการเงิน 530  652  -  1  530  653  (232)  (274)  298  379 
รวมค่าใช้จ่าย 8,814  8,681  9,981  9,630  18,795  18,311  (1,225)  (1,276)  17,570  17,035 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                    
   จากเงินลงทุน 34  (73)  -  -  34  (73)  -  -  34  (73) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,770  1,653  749  654  2,519  2,307  (149)  (124)  2,370  2,183 
ภาษีเงินได ้ (301)  (318)  (113)  (113)  (414)  (431)  -  -  (414)  (431) 
ก าไรส าหรับปี 1,469  1,335  636  541  2,105  1,876  (149)  (124)  1,956  1,752 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

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

 

  
รายได้ 

 ผลการด าเนินงานตาม 
ส่วนงาน 

  
สินทรัพย์รวม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 19,448  19,010  1,873  1,711  40,950  42,802 
ประเทศมลัดีฟส์ 1,832  1,681  232  165  3,545  3,499 
ตดัรายการระหวา่งกนั (1,374)  (1,400)  (149)  (124)  (20,098)  (21,858) 
รวม 19,906  19,291  1,956  1,752  24,397  24,443 
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28 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รายไดด้อกเบ้ีย 18,565  4,922  125,039  133,336 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 216,325  201,945  156,621  285,769 
รายไดค่้าบริการ -  -  151,650  169,500 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ย -  -  20,436  20,643 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  -  48,696 
ค่าเช่ารับและค่าบริการอ่ืน 1,934  4,402  6,952  9,210 
เงินสนบัสนุน 395  17,710  -  - 
เงินชดเชยค่าสินไหมและค่าชดเชยอ่ืนๆ 6,000  15  -  - 
รายไดจ้ากการขายน ้ามนัใชแ้ลว้ 14,982  18,776  -  - 
อ่ืนๆ 85,247  106,254  25,964  40,531 
รวม 343,448  354,024  486,662  707,685 
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29 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  2,788,852  2,836,299  552,021  532,960 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการ         
   ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 23 25,749  15,244  7,572  5,149 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการ         
   สมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  42,818  36,606  22,106  19,419 
อ่ืน ๆ  1,556,810  1,549,074  328,529  350,781 
รวม  4,414,229  4,437,223  910,228  908,309 

 
 โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

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

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

ตน้ทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมใชไ้ป  4,447,711  4,473,788  290,883  311,818 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 29 4,388,480  4,437,223  910,228  908,309 
ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ  485,759  466,135  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  -  -  66,566  - 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร  1,562,159  1,535,478  10,048  15,985 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  2,081,572  2,092,877  346,832  318,176 

 
31 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย          
บริษทัยอ่ย 5 -  -  13,052  31,255 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืและหุน้กู ้ 298,537  379,549  176,164  202,962 
รวมดอกเบีย้จ่าย   298,537  379,549  189,216  234,217 
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32 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  345,324  320,194  28,773  60,849 
ภาษีงวดก่อนๆท่ีบนัทึกสูงไป  (12,585)  (644)  -  - 
  332,739  319,550  28,773  60,849 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 18        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  81,771  111,409  26,740  25,750 

  81,771  111,409  26,740  25,750 

รวมภาษีเงนิได้  414,510  430,959  55,513  86,599 

 
ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
 หน่วยงานในต่างประเทศ 7,012  -  7,012  105,877  -  105,877 
เงินลงทุนเผือ่ขาย (35)  7  (28)  186  (37)  149 
ขาดทุนจากการ            
 ประมาณตามหลกั            
 คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (66,140)  13,228  (52,912) 
รวม 6,977  7  6,984  39,923  13,191  53,114 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
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) 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง  
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   2,370,632    2,182,620 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  474,126  20  436,524 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   (14,578)    (11,521) 
ความแตกต่างในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของ        
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (6,806)    14,729 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (18,836)    (4,718) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   11,466    2,343 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ่มข้ึน   (58,096)    (36,511) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (951)    (2,857) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   8,103    4,450 
ขาดทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ซ่ึงเกิดจากรายการ        
   ระหวา่งกนั   9,908    13,793 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (12,585)    (644) 
อ่ืนๆ   22,759    15,371 
รวม 17.49  414,510          19.75  430,959 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,018,439    1,182,352 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  203,688  20  236,470 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (148,694)    (130,564) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   6,222    1,165 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ่มข้ึน   (9,416)    (11,321) 
อ่ืน ๆ   3,713    (9,151) 
รวม 5.45  55,513  7.32  86,599 

 

การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

33 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค  านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้           
   สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 1,850  1,664  963  1,095 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,350  1,350  1,350  1,350 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.37  1.23  0.71  0.81 
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34 เงนิปันผล 
  

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 675 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2559 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2558 

 
35 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
 การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน  
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั
จะตอ้งด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาเงินกูแ้ละหุน้กู ้
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั รายได้และกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์
ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัคือ การท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับ
หุ้นกูท้  าให้กลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่างระหว่างจ านวนเงินตามดอกเบ้ียคงท่ีกบัตามอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้ 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตามท่ีระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัลงทุนในบริษทัย่อยท่ีอยู่ในต่างประเทศสองแห่งซ่ึงสินทรัพยสุ์ทธิมีความเส่ียงจากการ 
แปลงค่า อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 
 ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงาน ไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า                 
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 

 
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน แต่ไม่
รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2559        

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัด้วยมูลค่า        

   ยติุธรรม        
เงินลงทุนเผือ่ขาย (ระดบั 2) 1  1  -  - 

หน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัด้วยมูลค่า        

   ยติุธรรม        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,007  1,001  -  - 
หุน้กู ้ 5,829  5,980  5,829  5,980 
รวม 6,836  6,981  5,829  5,980 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย        
(มูลค่าตามสญัญา 1,000 ลา้นบาท 
   (หมายเหตุ 20)) 

 
1 

  
- 

  
1 

  
- 
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 งบการเงนิรวม          งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 
                                                  (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2558        
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัด้วยมูลค่า        

   ยติุธรรม        
เงินลงทุนเผือ่ขาย (ระดบั 2) 1  1  -  - 

หน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัด้วยมูลค่า        

   ยติุธรรม        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,229  3,159  359  354 
หุน้กู ้ 5,059  4,999  5,060  4,999 
รวม 8,288  8,158  5,419  5,353 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย         
(มูลค่าตามสญัญา 1,000 ลา้นบาท 
   (หมายเหตุ 20)) 

 
6 

  
- 

  
6 

  
- 

 
มูลค่ายติุธรรมค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีฝ่ายบริหารคาดวา่กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ีในรายงาน 
 
มูลค่ายติุธรรมส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้น
ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาตาม
ความเหมาะสม 
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36 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
   การก่อสร้างโรงแรม 227,435  52,566  374  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 20,826  21,436  -  - 
รวม 248,261  74,002  374  - 

 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา                   
1 - 26 ปี จนถึง 2579 ปี ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็น                   
ร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน        

   และค่าบริการของบริษทั เซ็นทรัล        

   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั        
ภายในหน่ึงปี 426,145  413,606  -  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 331,138  275,927  -  - 
หลงัจากหา้ปี 11,476  1,174  -  - 
รวม 768,759  690,707  -  - 

 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารโรงแรมและสินทรัพยข์องโรงแรม เป็นระยะเวลา 25 - 35 ปี มีก าหนดระยะเวลา
เช่าตั้งแต่ปี 2529 ถึง 2588  
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าเช่าและค่าบริการตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ิน 
   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลกิไม่ได้     

 

 

 

ภายในหน่ึงปี 586,463  373,500  -  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 873,192  686,729  -  - 
หลงัจากหา้ปี 785,366  815,204  -  - 
รวม 2,245,021  1,875,433  -  - 

 
37 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน     

 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงจะจดัข้ึนใน
วนัท่ี 27 เมษายน 2560 
 

38 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือ 

   ทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2559)   
ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559)  

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีน าส่งรัฐ 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพย ์
   ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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39 การจัดประเภทรายการใหม่   
   

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนอ 
งบการเงินปี 2559 

 

                                                                   2558 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,013  (90)  923  310  -  310 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่            
    บุคคลหรือกิจการอ่ืน 19  90  109           -  -      - 
สิทธิการเช่า 786  (56)  730  101  -  101 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,525)  56  (2,469)  (348)  -  (348) 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 


