
 

 

   
 
 
 
 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท  โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลําดับ  ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค                        
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบ ัน  ข้าพเจ้าได้นาํ เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและค่าความนิยม 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4, 9, 10, 14 และนโยบายการบญัชีขอ้ 3 (ช) (ญ) (ฐ) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
บริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกับการด้อยค่าท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจาก
การไม่สามารถทาํกาํไรใหเ้ป็นไปตามการคาดการณ์ของกิจการ
บางแห่งในกลุ่มบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่
บริษทัยอ่ย  
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมจาํนวน 315 ลา้นบาท เกิด
จากการลงทุนทางออ้มในบริษทัแห่งหน่ึง  กลุ่มบริษทัมีความ
เส่ียงของการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เน่ืองจากกระแสเงินสด
ในอนาคตจากธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ 
 
ในการประเมินการด้อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัท ร่วม   
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนนั้นประมาณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
โดยมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วนประกอบ
หลกัของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม มูลค่าดงักล่าว
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงแต่งตั้งโดยบริษทัร่วม โดย
พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต 
 
ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินให้
กูย้ืมแก่บริษทัย่อย และค่าความนิยม การประมาณมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนใชวิ้ธีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ซ่ึงอนุมัติโดยผูบ้ริหาร และข้อสมมติท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ
ประมาณการ  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ รวมถึง การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยและการประเมินรายงานการ
ประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยส์ําหรับเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม และการประเมินประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตสําหรับเงินลงทุนและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย  
ค่าความนิยม และการตรวจสอบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- ประเมินคุณสมบติั ความสามารถและความเป็นอิสระ
ของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

 
- ประเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งช้ีของการดอ้ย

ค่า และทาํความเขา้ใจกระบวนการทดสอบการดอ้ย
ค่าของผูบ้ริหาร  

 
- พิจารณาวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า และทดสอบ

ความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต รวมถึง เปรียบเทียบข้อ
สมมติสําคญัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ากับขอ้มูลใน
อดีต และขอ้มูลท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีเปรียบเทียบ
ได ้รวมถึงปัจจยัอ่ืนในตลาด 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
เน่ืองจากการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุน 
เงินให้กู้ยืมและค่าความนิยมต้องใช้ดุลยพินิจ จึงเป็นเร่ืองท่ี
ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

- ประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดท่ีใช้โดย
เปรียบเทียบกบัอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินทุน
ของกลุ่มบริษทัและค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ีกลุ่ม
บริษทัดาํเนินการอยู ่และ 

 
- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
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ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 
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 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ
นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ           
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
 
 
(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4795 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
22 กมุภาพนัธ์ 2561 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 701,414,234          989,295,408 20,697,919             32,932,202 
เงินลงทุนชัว่คราว 98,042,700            153,746,050 -                         -                      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 860,029,921          937,882,984 214,810,443           236,831,894 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน 7,464,440              12,464,439 -                         -                      
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                      809,300,000           813,800,000 
สินคา้คงเหลือ 7 807,076,407          780,760,220 25,798,823             27,274,561 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 176,494,728          168,586,160 58,283,500             18,093,083 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,650,522,430 3,042,735,261 1,128,890,685        1,128,931,740 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,177,331              996,083 -                         -                      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 528,501,988          594,316,525 526,614,321           594,316,525 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                        -                      5,761,582,405        5,602,582,405 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 95,041,577            -                      2,217,050,000        2,747,750,000 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 408,855,459          424,930,451 250,983,448           263,903,264 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 17,884,381,588     18,288,243,456 4,059,547,795        4,175,620,640 
ค่าความนิยม 14 314,602,238          314,602,238 -                         -                      
สิทธิการเช่า 15 2,103,217,954       704,629,299 1,240,229,366        107,115,869 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 389,281,519          372,018,684 10,288,636             17,445,358 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 83,184,766            115,003,930 20,385,267             47,516,982 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 578,542,803          539,332,351 5,386,362               5,190,923 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,386,787,223 21,354,073,017 14,092,067,600      13,561,441,966 

รวมสินทรัพย์ 25,037,309,653 24,396,808,278 15,220,958,285      14,690,373,706 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 19 151,184,478          719,988,320 -                         6,342,705 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20 2,719,680,870       2,232,781,678 350,978,289           337,917,223 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี
ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 4 177,717,176          168,447,991 83,761,278             87,970,002 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 235,302,480          127,198,985 -                         -                      

หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 700,000,000          1,000,000,000 700,000,000           1,000,000,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 19 -                        -                      1,272,900,000        424,300,000 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 167,917,485          154,228,281 -                         -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 252,968,660          236,625,446 70,700,629             39,655,825 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,404,771,149 4,639,270,701 2,478,340,196        1,896,185,755 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 1,537,724,660       874,269,080 494,616,760           -                      
หุ้นกู้ 19 4,280,000,000       4,979,716,195 4,280,000,000        4,979,716,195 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 19 60,988,982            66,381,746          -                         -                      
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 4 2,154,912,846       2,221,647,061 993,687,842           1,043,623,745 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 184,718,782          161,940,695 -                         -                      
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 22 229,640,565          218,556,765 67,072,328             67,079,479 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าร้ือถอน 23 107,854,123          97,470,532 -                         -                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,328,422            20,275,472 15,610,095             16,145,394 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,574,168,380 8,640,257,546 5,850,987,025        6,106,564,813 

รวมหนีสิ้น 12,978,939,529 13,279,528,247 8,329,327,221        8,002,750,568 

31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน 1,350,000,000       1,350,000,000 1,350,000,000        1,350,000,000 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,350,000,000       1,350,000,000 1,350,000,000        1,350,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 24 970,000,000          970,000,000 970,000,000           970,000,000 
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 158,080,000          158,080,000 158,080,000           158,080,000 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,943,095,580       7,694,201,118 4,413,551,064        4,209,543,138 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 25 119,676,668          231,963,322 -                         -                      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 11,540,852,248 10,404,244,440 6,891,631,064        6,687,623,138 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 517,517,876 713,035,591 -                         -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,058,370,124 11,117,280,031 6,891,631,064        6,687,623,138 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,037,309,653 24,396,808,278 15,220,958,285      14,690,373,706 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 8,921,805,047 8,919,075,561 2,235,275,511 2,157,858,774
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 10,892,624,414 10,529,092,248 -                      -                      
รายไดค่้าเช่า 114,612,529 114,612,529 50,333,333 50,333,333
เงินปันผลรับ 9, 10 -                      -                      867,117,880 743,470,996
รายไดอ่ื้น 27 416,295,399 343,448,370 382,230,475 486,661,859
รวมรายได้ 20,345,337,389 19,906,228,708 3,534,957,199 3,438,324,962

ค่าใช้จ่าย 29

ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 5,664,471,487 5,744,233,738 1,438,399,578 1,424,384,478 
ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 5,867,097,523 5,711,243,164 -                      -                      
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 766,124,495 734,487,318 245,598,015 237,134,412 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,290,274,016 5,081,126,777 699,452,745 569,151,168 
ตน้ทุนทางการเงิน 30 223,877,715 298,537,239 166,118,229 189,215,717
รวมค่าใช้จ่าย 17,811,845,236 17,569,628,236 2,549,568,567 2,419,885,775

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (34,534,963) 34,031,534 -                      -                      
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,498,957,190 2,370,632,006 985,388,632 1,018,439,187
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 31 (407,556,796) (414,510,472)      (38,885,381) (55,513,150)

กําไรสําหรับปี 2,091,400,394 1,956,121,534 946,503,251 962,926,037

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน (150,282,890) 7,011,593 -                      -                      

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 144,998 (27,542) -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 31 (150,137,892)      6,984,051           -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,941,262,502     1,963,105,585     946,503,251 962,926,037        

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,991,389,787 1,849,554,515 946,503,251 962,926,037
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 100,010,607 106,567,019 -                      -                      

กําไรสําหรับปี 2,091,400,394 1,956,121,534 946,503,251 962,926,037

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,879,103,133 1,854,776,771 946,503,251 962,926,037
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 62,159,369 108,328,814 -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,941,262,502 1,963,105,585 946,503,251 962,926,037

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 32 1.48 1.37 0.70 0.71 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน สดัส่วนการถือหุน้ ของส่วนของ รวมส่วน ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผื่อขาย ในบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 6,519,520,253 82,565,951 753,115 143,422,000 226,741,066 9,224,341,319 696,411,217 9,920,752,536

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 33 -                  -               -               (674,873,650)        -                    -                     -                      -                   (674,873,650) -                   (674,873,650)

      เงินปันผลจ่ายจากบริษทัย่อย -                  -               -               -                     -                    -                     -                      -                   -                     (91,704,440) (91,704,440)            

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -               -               (674,873,650)        -                    -                     -                      -                   (674,873,650)         (91,704,440)         (766,578,090)          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -               -               (674,873,650)        -                    -                     -                      -                   (674,873,650)         (91,704,440)         (766,578,090)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไรหรือขาดทุน -                  -               -               1,849,554,515 -                    -                     -                      -                   1,849,554,515       106,567,019 1,956,121,534

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -               -               -                     5,249,798             (27,542)                  -                      5,222,256            5,222,256              1,761,795            6,984,051               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -               -               1,849,554,515       5,249,798             (27,542)                  -                      5,222,256            1,854,776,771       108,328,814        1,963,105,585        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 7,694,201,118 87,815,749 725,573 143,422,000           231,963,322 10,404,244,440 713,035,591 11,117,280,031

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน สดัส่วนการถือหุน้ ของส่วนของ รวมส่วน ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผื่อขาย ในบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 7,694,201,118 87,815,749 725,573 143,422,000 231,963,322 10,404,244,440 713,035,591 11,117,280,031

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      ลดทุนบริษทัย่อย 10 -                  -               -               -                     -                    -                     -                      -                   -                     (132,565,798)       (132,565,798)          

      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 33 -                  -               -               (742,495,325)        -                    -                     -                      -                   (742,495,325)         -                   (742,495,325)          

      เงินปันผลจ่ายจากบริษทัย่อย -                  -               -               -                     -                    -                     -                      -                   -                     (125,111,286)       (125,111,286)          

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -               -               (742,495,325)        -                    -                     -                      -                   (742,495,325)         (257,677,084)       (1,000,172,409)       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -               -               (742,495,325)        -                    -                     -                      -                   (742,495,325)         (257,677,084)       (1,000,172,409)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไรหรือขาดทุน -                  -               -               1,991,389,787       -                    -                     -                      -                   1,991,389,787       100,010,607 2,091,400,394        

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -               -               -                     (112,431,652)       144,998                 -                      (112,286,654)       (112,286,654)         (37,851,238)         (150,137,892)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -               -               1,991,389,787       (112,431,652)       144,998                 -                      (112,286,654)       1,879,103,133       62,159,369          1,941,262,502        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 8,943,095,580 (24,615,903)         870,571 143,422,000           119,676,668 11,540,852,248 517,517,876 12,058,370,124

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้นที่ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 3,921,490,751 6,399,570,751

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 33 -                      -                  -                  (674,873,650)        (674,873,650)        
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                  -                  (674,873,650)        (674,873,650)        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                  -                  (674,873,650)        (674,873,650)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    กาํไรหรือขาดทุน -                      -                  -                  962,926,037         962,926,037         
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                  -                  -                        -                        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                  -                  962,926,037         962,926,037         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 4,209,543,138 6,687,623,138

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้นที่ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 4,209,543,138 6,687,623,138

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 33 -                      -                  -                  (742,495,325)        (742,495,325)        
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                  -                  (742,495,325)        (742,495,325)        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                  -                  (742,495,325)        (742,495,325)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    กาํไรหรือขาดทุน -                      -                  -                  946,503,251         946,503,251         
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                  -                  -                        -                        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                  -                  946,503,251         946,503,251         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 4,413,551,064 6,891,631,064

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 2,091,400,394 1,956,121,534 946,503,251 962,926,037
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 6 6,469,761 692,982               4,144,730            (52,872)                
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) 7 (1,856,395) 562,946               -                   -                   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,913,964,391 2,081,571,594     349,032,754        346,831,712         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                      -                  61,376,911          25,450,548           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                  1,000,000            -                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                  23,500,000          -                   
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า 114,772,140 132,003,986        15,385,973          13,383,396           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2,086,271 2,011,048            1,374,589            -                   
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 34,534,963 (34,031,534)         -                   -                   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,783,158 25,748,925          8,074,017            7,571,797            
ส่วนเกินจากค่าร้ือถอนท่ีเกิดข้ึนจริง (1,060,742)              (830,001)              -                   -                   
ตน้ทุนทางการเงิน 223,877,715 298,537,239        166,118,229        189,215,717         
โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (200,043,592) (222,654,092)       (125,938,244)       (135,928,960)       
กลบัรายการจากการปิดสาขา (7,582,724) (20,243,297)         -                   -                   
เงินปันผลรับ -                      -                  (867,117,880)       (743,470,996)       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 407,556,796 414,510,472        38,885,381          55,513,150           

4,610,902,136 4,634,001,802 622,339,711 721,439,529
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 45,748,243 (15,464,185)         17,876,721          73,466,616           
สินคา้คงเหลือ (24,459,792) (106,248,795)       1,475,738            (1,853,316)           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (18,695,273) 41,611,077          (37,468,370)         26,311,348           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (33,007,646) (16,496,870)         (195,439)              3,313,661            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 433,482,613 (126,945,627)       26,228,775          (14,988,596)         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16,343,214 28,652,220          31,044,804          (11,986,851)         
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 142,578,562 107,390,226        71,793,617          81,729,269           
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (15,699,359) (6,731,309)           (8,081,168)           (4,387,879)           
จ่ายค่าร้ือถอน (4,466,337) (3,854,185)           -                   -                   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,819,005)              (6,385,184)           (535,299)              3,503,574            
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 5,149,907,356 4,529,529,170 724,479,090 876,547,355
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (328,483,635)          (364,702,913)       (14,477,715)         (42,345,200)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,821,423,721 4,164,826,257 710,001,375 834,202,155

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับชาํระเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                  5,488,740,000     8,994,270,000      
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 (95,041,577)            -                  (4,977,040,000)    (9,137,930,000)    
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มข้ึน) 55,703,350             (153,746,050)       -                   -                       
เงินให้กูย้มืแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืนลดลง 5,000,000               97,221,118          -                   -                       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,371,116,931)       (1,444,439,705)    (115,623,465)       (137,236,689)       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (94,292,840)            (66,223,509)         (559,140)              (1,121,298)           
เงินสดจ่ายค่าซ้ือสิทธิการเช่า 15 (1,718,290,927)       (167,289,024)       (1,249,519,999)    (110,730,000)       
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม 9 (1,887,666)              -                  -                   -                   
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                  -                   (50,000,000)         
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 6,325,293               6,341,512            6,325,293            6,341,512            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มข้ึน) (6,202,807)              5,408,130            -                   4,234,999            
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                      -                  840,275,932        683,988,914         
รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 26,841,949             59,482,082          26,841,948          59,482,082           
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 3,792,418               8,607,422            438,341               164,534               
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,189,169,738) (1,654,638,024)    19,878,910          311,464,054         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง), สุทธิ (551,485,017)          313,173,230        -                   (250,000,000)       
ดอกเบ้ียจ่าย (232,026,682)          (298,589,081)       (176,493,298)       (190,095,544)       
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (742,495,325)          (674,873,650)       (742,495,325)       (674,873,650)       
จ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (125,111,286)          (91,704,440)         -                   -                   
ลดทุนบริษทัยอ่ย 10 (132,565,798)          -                  -                   -                   
เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน 4 -                      -                  2,008,300,000     811,250,000         
ชาํระคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                  (1,159,700,000)    (1,048,850,000)    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                      (1,804,430)           -                   -                   
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                      4,280,000,000     -                   4,280,000,000      
ชาํระคืนหุ้นกู้ (1,000,000,000)       (3,300,000,000)    (1,000,000,000)    (3,300,000,000)    
ชาํระคืนหน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน -                      (6,178,035)           -                   (4,973,847)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,216,857,727        74,122,440          494,616,760        -                   
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (344,423,814)          (2,205,169,000)    -                   (354,000,000)       
การซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 10 -                      -                  (160,000,000)       (420,000,000)       
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,911,250,195)       (1,911,022,966)    (735,771,863)       (1,151,543,041)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (278,996,212) 599,165,267        (5,891,578)           (5,876,832)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 976,290,018 377,124,751 26,589,497 32,466,329
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 697,293,806 976,290,018 20,697,919 26,589,497

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 701,414,234 989,295,408 20,697,919 32,932,202
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4,120,428) (13,005,390)         -                   (6,342,705)           

697,293,806 976,290,018 20,697,919 26,589,497
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 108,514,095 46,948,547 3,422,973 6,215,612

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

18 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
7 สินคา้คงเหลือ 
8 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
12 อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 ค่าความนิยม 
15 สิทธิการเช่า 
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
17 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
19 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
20 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
21 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
22 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
23 ประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าร้ือถอน 
24 ทุนเรือนหุน้ 
25 สาํรอง 
26 ส่วนงานดาํเนินงาน 
27 รายไดอ่ื้น 
28 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

29 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
30 ตน้ทุนทางการเงิน 
31 ภาษีเงินได ้
32 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
33 เงินปันผล 
34 เคร่ืองมือทางการเงิน 
35 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
36 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
37 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
38 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2533  
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ กลุ่มจิราธิวฒัน ์(ถือหุน้ร้อยละ 62.7) 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 

 
2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 6025  การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี  
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เงินลงทุนเผือ่ขาย มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท่ี์ 
    กาํหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฒ) 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใ ช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั  
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชวิ้จารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดต่อจาํนวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 9 การจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี
เป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ้ 9, 10 และ 14 การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณ 

    มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุขอ้ 22 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้เก่ียวกบั     

    ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และ 
หมายเหตุขอ้ 23 และ 36 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

    เก่ียวกบัขอ้สมมติสําคญัของความเป็นไปได้ท่ีจะสูญเสียทรัพยากรและ 
    ความน่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย 

 
การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา  
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ
จดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
  
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 
(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)  
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั วนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบั
การโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่ม
บริษัทและผูถู้กซ้ือ ให้ใช้ราคาท่ีตํ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่า
องคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
บริษัทย่อย  
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้ น   
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ                         
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้ นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการ 
แปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
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เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูก
จดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วน
ไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม  
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 
(ค) การป้องกนัความเส่ียง   
 
 การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
ผลต่างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกูท่ี้ไดรั้บการ
ป้องกนัความเส่ียงนั้น 
   

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 
(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม สินคา้สาํเร็จรูปและวตัถุดิบจากธุรกิจการผลิต และสินคา้ประเภทสปา
คาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของสินคา้ประเภทไอศกรีมคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุน
สินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  
ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึง
ได้รับการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกับราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
คาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ   
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น 
โดยประมาณในการขาย 

 
(ช) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน  
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าใน
คร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า บนัทึก
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน 
จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน    
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
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การจําหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 15 และ 30 ปี 
อุปกรณ์ 15 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน 
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(ฌ) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการและสินทรัพย์ภายใ ต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย  ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10 - 25 ปี หรือตามอายสุญัญาเช่า 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   3 - 19 ปี 
ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 
   
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน เคร่ืองใชใ้นการดาํเนินงานและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) ค่าความนิยม  
 
ค่าความนิยมเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อย การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุ 
ขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม    
 

(ฎ) สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่า หมายถึง ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญา
เช่า สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจําหน่าย  
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์      
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 
ค่าสญัญาสิทธิ 10 ปี 
ค่าสิทธิแรกเร่ิมรอตดับญัชี 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
(ฐ) การด้อยค่า 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
   
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการ
เงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ    
ดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฑ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

          โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 

 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ 
ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ณ) ประมาณการหน้ีสิน  
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และ 
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือชําระภาระผูกพนัดังกล่าว  
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน   
 

(ด) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเกีย่วข้อง 
 
รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืน  บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้
พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
 
กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นแตม้สะสม (คะแนน) ลูกคา้สามารถนาํคะแนน
เป็นส่วนลดค่าสินคา้หรือแลกรางวลัจากกลุ่มบริษทั  
 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
รายไดใ้นกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมจากธุรกิจอาหาร บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือมีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บั
ผูซ้ื้อแลว้ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
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เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   

 

(ถ) สัญญาเช่าดําเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่มบริษทั 
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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(ท) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่ม
บริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูล
ใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  การ
เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ธ) กาํไรต่อหุ้น  
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั   
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 

(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 
 ประเทศท่ี

จดัตั้ง 
 

ช่ือกิจการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การ

และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เตียง จิราธิวฒัน ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการคํ้าประกนัเงินกู ้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย       
ค่าเช่ารับ -  -  2,930  4,774 
ดอกเบ้ียรับ -  -  107,509  124,920 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  203,968  312,043 
รายไดจ้ากการคํ้าประกนัเงินกู ้ -  -  12,811  20,436 
เงินปันผลรับ -  -  840,276  683,989 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  11,394  13,052 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  5,207  5,308 
ค่าเช่าจ่าย -  -  6,974  8,690 
ค่าบริหารจดัการ -  -  143,416  66,566 
        
บริษัทร่วม        
ค่าเช่ารับ 100,333 100,333  50,333  50,333 
เงินปันผลรับ 26,842 59,482  26,842  59,482 
ค่าเช่าจ่าย 177,284 172,067  - - 
      
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน        
ค่าเช่ารับ 14,279  14,279  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 15,183  11,921  -  - 
รายไดอ่ื้น 18,310  18,908  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 158,950  152,407  117,499  112,727 
ค่าไฟฟ้า 34,823  36,436  34,823  36,436 
ค่าบริหารจดัการ 31,725  30,699  13,892  13,230 
ค่าบริการอ่ืน 15,565  15,649  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 76,731  83,845  76,731  83,845 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,593  2,852  2,593  2,852 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 79,324  86,697  79,324 86,697 

 
           ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - - 47,038 52,268 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,511 55,995 2,226 2,145 
รวม 43,511 55,995 49,264 54,413 

 
เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  อัตราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน      
บริษทัยอ่ย 3.0 - 3.5 3.5 - 4.2 - - 809,300 813,800 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยาว     
บริษทัยอ่ย 3.0 - 3.5 2.0 - 4.2 - - 2,217,050 2,747,750 
บริษทัร่วม 6.6 - 6.8  - 95,042 - - - 
 95,042 - 2,217,050 2,747,750 

     

รวม 95,042 - 3,026,350 3,561,550 
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             รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 3,561,550 3,417,890 
เพ่ิมข้ึน - - 4,977,040 9,137,930 
ลดลง - - (5,488,740) (8,994,270) 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (23,500) - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - - 3,026,350 3,561,550 

     
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
เพ่ิมข้ึน 95,042 - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 95,042 - - - 

     
เจ้าหน้ีกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - - 21,658 19,181 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,705 21,219 344 50 
รวม 27,705 21,219 22,002 19,231 
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เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือ อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 2560 2559 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทัยอ่ย 2.0 - 3.0 1.6 - 4.2 - - 1,272,900 424,300 

       
เงินกู้ยืมระยะยาว       
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0 3.0 60,989 66,382 - - 

     
รวม 60,989 66,382 1,272,900 424,300 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 424,300 661,900 
เพ่ิมข้ึน - - 2,008,300 811,250 
ลดลง - - (1,159,700) (1,048,850) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - - 1,272,900 424,300 

 
เงินกู้ยมืระยะยาว     
บุคคลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,382 66,860 - - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (5,393) (478) - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 60,989 66,382 - - 
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สัญญาสําคญัท่ีทาํกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

ก) สัญญาเช่าระยะยาว 
 
บริษัท 
 

1) โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  (เดิมช่ือ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ 
กรุงเทพฯ) 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทักบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“CID”) ซ่ึงทาํสญัญา
เช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทัไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วงจาก CID และสามารถดาํเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชนข์องบริษทัจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สญัญาน้ีต่อ
อายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี  
 
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนใหแ้ก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัครบ
กาํหนดสญัญาเป็นจาํนวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัมีขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นจาํนวนเดียวกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2551 บริษทัไดรั้บแจง้จาก CID ว่า CID ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพื่อรักษาสิทธิและ
ยืนยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ให้บริษทัจ่ายเงินประกนัสิทธิการเช่า
ท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา 
แกรนด ์กรุงเทพฯ) จาํนวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID เขา้ทาํสญัญาเช่ากบั รฟท. 
 
ในปี 2552 บริษทัทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบด้วย อาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้ งทรัพยสิ์นครุภณัฑ์ กบั CID (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) เป็น
ระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่า
ช่วงและค่าเช่าสาํหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 2,556 ลา้น
บาท นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์ห้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 31 ลา้น
บาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   
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ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้าง
ทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีท่ีมีการดาํเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
 

บริษัทย่อย 
 

2) โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
 

สัญญาระหว่างบริษัท  โ รงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โ รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาต่างๆ                     
ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท) 
กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระสาํคญั
ต่อไปน้ี 

 

1 บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CSBR”) ได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกบั CTARAF เพ่ือให้ CTARAF เช่า
ท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ําสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 
2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงชาํระค่าเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทัย่อย และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 รายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชีมีจาํนวน 1,036.7 ลา้นบาท (2559: 1,086.7 ล้านบาท) ในงบการเงิน
รวม 
 

2 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) (“CPH”) ได้ทาํสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF เพ่ือให ้
CTARAF เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาได้นาํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 
กันยายน 2551) ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงชําระค่าเช่าอาคารเป็นจาํนวนทั้ งส้ิน 1,510 ล้านบาท โดยชําระทั้ ง
จาํนวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชีในงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ 
วนัท่ี  31 ธันวาคม  2560 รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีมีจํานวน  1,044.0  ล้านบาท  (2559: 1,094.1  
ล้านบาท) 
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 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจดทะเบียน
การเช่า CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการนาํทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่ารายได้ค่าเช่า
ประกนัสะสม ตามจาํนวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสมนอ้ยกวา่รายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะชาํระเงินให้ CTARAF ในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างระหว่างรายไดค่้า
เช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  

 
 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ได้ทาํสัญญาเก่ียวกับการประกันรายได้ของ CTARAF โดย 

CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงได้รับประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF ตกลงร่วม
รับประกันรายได้ค่าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งชาํระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกัน
ขา้งตน้ CSBR ตกลงจะชาํระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ีกาํหนดในสญัญา 

 
 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ ไปอีก

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

3 CSBR ได้ทาํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีได้ติดตั้งใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช                    
รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงชาํระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัโอน
กรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
 

4 CTARAF ได้ทําสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท  สมุยกับ  บริษัท 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั (“CSHM”) เพ่ือให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพ่ือให้ CSHM ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กันยายน  2551 ทั้ งน้ี  CTARAF ตกลงให้คาํมั่นแก่ CSHM 
เพ่ือให้CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่าต่อไปอีก 3 ปี นบัจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ตอ้งแจง้ให ้
CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตามคาํมัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพ่ือเจรจาร่วมกนัในการกาํหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใช้
สิทธิระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงชาํระค่าเช่าเป็นราย
เดือน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 
90 ของกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบ
เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบัญชีและดาํรงบัญชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้ งโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพ่ิมเติม ขาย จาํหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพนัใน
ทรัพยสิ์นไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เงินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
CTARAF 

  

แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้ CTARAF เห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม
หรือป้องกนัของ CSHM และเหตุการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ 
CSHM ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ  โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัย
ชัว่คราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถชาํระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจาํนวนและระยะเวลาท่ี
กาํหนดในสัญญาเช่าช่วง ให ้CSHM ชาํระค่าเช่าให้แก่ CTARAF ในจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของกาํไรก่อน
หกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ท่ีคาํนวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม 
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM เป็นผูผ้ดินดัชาํระหน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ไดมี้หนงัสือแสดงเจตนาใชสิ้ทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช 
รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีกาํหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง ซ่ึงสญัญาเช่าดงักล่าวส้ินสุด
ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 ต่อมาในวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM 
ทราบว่า CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดย
บริษทัจดัการของ CTARAF ไดย้ืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอตัราค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัรา 
ค่าเช่าจาํนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ดังนั้ น บริษัทจดัการของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่
สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้

  

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

  

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ได้รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า 
บริษทัจดัการไดด้าํเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและกาํหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซองประมูล ทั้งน้ี 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้ประมูลท่ีไดย้ื่นมาทั้งหมด ซ่ึง
ขอ้เสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับกองทุนและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนจึงใชสิ้ทธิไม่เลือกผูย้ื่น
ซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จะดาํเนินการใหมี้การจดัประมูล
ใหเ้ช่าช่วงอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่ 
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ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของ CTARAF เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอการเช่า
ช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติม
ซ่ึงรวมถึงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอย่างเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอการเช่าช่วง
ก่อนการพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอการเช่าช่วง ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัประสงค์ให้บริษทัจดัการของ CTARAF 
ดาํเนินการพิจารณาทางเลือกอ่ืนเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ บริษทัจดัการของ CTARAF จึงเห็นว่า
ยงัไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในวาระดงักล่าวในขณะน้ี ทั้งน้ี เม่ือบริษทั
จดัการของ CTARAF ไดข้อ้เสนอหรือทางเลือกเพ่ิมเติมจาก CSHM หรือมีขอ้สรุปอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายหลงั
จากการศึกษาแนวทางออกให้กบั CTARAF แลว้ บริษทัจดัการของ CTARAF จะแจง้ความคืบหนา้ต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือรับทราบ และ นาํเสนอขอ้สรุป
ดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า
บริษทัจดัการไดพ้ิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบักองทุนรวมแลว้ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการศึกษาและ
แนะนําข้อเสนอการเช่าช่วงทางเลือกอ่ืน ๆ และนําเสนอต่อบริษทัจดัการ รวมถึงเจรจาต่อรองเง่ือนไข         
การเช่าช่วง เพ่ือใหไ้ดข้อ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือวิเคราะห์และจดัทาํรายงานความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอ
การเช่าช่วง 
 
นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยว่าบริษทัจดัการได้พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาในการสรรหาผูเ้ช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รายอ่ืนเพ่ิมเติมแลว้ โดยทาํหน้าท่ีหลกัในการจดัเตรียมเอกสาร แนะนาํ
และติดต่อให้ผูส้นใจยื่นขอ้เสนอการเช่าช่วง เพ่ือให้ไดข้อ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหว่างการจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลสาํหรับการสรรหาผูเ้ช่าช่วง รวมถึงพิจารณา
คดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือวิเคราะห์และจดัทาํรายงานความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอการเช่าช่วง 
 
เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า
บริษทัจดัการอยู่ระหว่างดาํเนินการสรรหาขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช  
รีสอร์ท สมุย เพ่ิมเติมนอกเหนือจากทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกท่ีเสนอในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 
28 ตุลาคม 2559 โดยมีกาํหนดการยื่นขอ้เสนอในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี ไม่มีผูส้นใจยื่นขอ้เสนอการ
เช่าช่วงในวนัและเวลาดงักล่าว ตามท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการสรรหาผูเ้ช่าช่วงทรัพยสิ์นสาํหรับ
อาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย  

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

50 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ได้พิจารณาแต่งตั้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระของ CTARAF ในการวิเคราะห์และจดัทาํความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และนําเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า  
บริษทัจดัการของ CTARAF ร่วมกบัท่ีปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม ท่ีปรึกษากฎหมายของกองทุนรวม 
และท่ีปรึกษาของกองทุนรวม ไดเ้ร่ิมดาํเนินการเจรจาขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย กบั CSHM ในขณะเดียวกนั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของกองทุนรวมก็
ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ ศึกษา และอยูร่ะหว่างการจดัทาํความเห็นที◌่เกี◌่ยวขอ้งกบัขอ้เสนอทางเลือกการเช่า
ช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพื◌่อให้ได้ขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วง
อาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่กองทุนรวมและ
ผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองมติที◌่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดย 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการต่างๆ ของบริษทั
จดัการเก่ียวกบัการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย  2) มีมติอนุมติัทางเลือก
ท่ี 4 เป็นขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย จาก CSHM โดยมีค่า
เช่าคงท่ีในปีแรก 168 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตของค่าเช่าคงท่ีร้อยละ 3 ทุก 3 ปี และมีผลนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าช่วงใหม่จะมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2581 รวมถึงอนุมติัค่าเช่าสาํหรับระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ีกองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่กบั CSHM ในอตัราร้อยละ 
100 ของ EBITDA ท่ีคาํนวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระหว่าง
ช่วงระยะเวลาดงักล่าว และ 3) มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ีสัญญาเช่าช่วง
ฉบบัใหม่ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดจ้ดัทาํและมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
 
ภายหลงัวนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่าช่วงฉบบัเดิมในเดือนกนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 CSHM 
ยงัคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ซ่ึงถือเป็นการครอบครอง
และใชง้านโดยไม่มีสญัญาเช่าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร CSHM บนัทึกและชาํระค่าเช่าให้แก่ CTARAF รวมใน
อตัราเท่ากบัร้อยละ 100 ของ EBITDA ตั้งแต่สัญญาเช่าส้ินสุดลงจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวนทั้งส้ิน 
531 ลา้นบาท ทั้งน้ี ค่าเช่าท่ี CSHM บนัทึกไวเ้ป็นอตัราเดียวกบัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติอนุมติัค่าเช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 
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3) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารใน
ส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพ่ือพฒันาและใช้ประกอบการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบั
โรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสญัญาซ่ึง
ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2575 เป็นจาํนวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้าํระค่าเช่าล่วงหน้าเม่ือลงนามใน
สัญญาเป็นจาํนวนเงิน 275.ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจาํนวน 36.5 ลา้นบาท (2559: 34.7 ล้านบาท) 
 

สัญญาขา้งตน้กาํหนดให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ี    
เช่าช่วงใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการซ่อมแซม 
ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 

4) บริษัท โคซี่ โฮเตล็ จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั (“COSI”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั 
สมุย จากบริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CTW”) เพื่อพฒันาโรงแรมโคซ่ี สมุย COSI ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าช่วง
ท่ีดินเป็นจาํนวนเงินรวม 62 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน ทั้งน้ี COSI ไดช้าํระค่าเช่าล่วงหนา้
เม่ือลงนามในสญัญาเป็นจาํนวนเงิน 6.2.ลา้นบาท และในระหวา่งเดือนมีนาคม 2560 ไดช้าํระค่าเช่าล่วงหนา้เพ่ิมเติม
จาํนวน 55.8 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 COSI ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจาํนวน 2.3 ลา้นบาท (2559: 1 ล้านบาท) 
 

จํานวนเงนิขั้นต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 539,781 541,333 124,420 117,380 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,171,368 981,917 743,440 544,280 
หลงัจากหา้ปี 1,272,564 1,651,219 772,070 1,095,650 
รวม 2,983,713 3,174,469 1,639,930 1,757,310 
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ข) สัญญาบริการระยะยาว 
  
บริษัท 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษทัไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี คู่สัญญามีสิทธิท่ี
จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือลดงานท่ีดาํเนินการน้ี หรือเพ่ิมหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะตอ้งทาํความตกลงเป็น
หนงัสือ รายละเอียดของสญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 
 
- บริษทัไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการจดัการสําหรับบริษทัย่อย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ

โรงแรม ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
 
- บริษทัไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการบริหารงานกบับริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) สาํหรับ

การบริหารงานของ CRG ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการเป็นจาํนวนเงินคงท่ี
เป็นรายเดือน ทั้งน้ี สญัญาดงักล่าวไดส้ิ้นสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั เพ่ือ
ให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการใน
อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดท้าํสญัญาการจดัการกบับริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ 
จาํกดั และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จาํกดั เพ่ือให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญาดงักล่าว
สามารถต่ออายุอตัโนมติัไดอี้ก 5 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญา  
 
ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรม บริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต จาํกดั 
และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จาํกดั ไดส้ิ้นสุดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัดงักล่าวไดท้าํสัญญาการจดัการ
ฉบบัใหม่กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
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เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  2556 และวนัท่ี 1 กรกฎาคม  2559 บริษัทได้ทําสัญญาค่าตอบแทนการจัดการกับบริษัท           
เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จาํกัด และบริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล  
แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ตามลาํดบั โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสัญญาหรือหยุด
ดาํเนินกิจการ ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือน และบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการ
จดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัไดท้าํสญัญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั มีกาํหนด 
1 ปี เพ่ือรับขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน ์บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการ
ในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท สญัญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึน
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํสญัญาบริการกบับริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ จาํกดั เพื่อ
รับบริการการกาํกบัดูแล สัง่การและควบคุมการดาํเนินงานของโรงแรมภายใตช่ื้อโรงแรม บริษทัจะจ่ายค่าตอบแทน
การบริการในอัตราท่ีกําหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาจะมีระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 

 
เม่ือวนัท่ี  1 ธันวาคม  2560 บริษัทได้ทําสัญญาให้ค ําปรึกษาทางการเงินและการบริหารกับบริษัท  เซ็นทรัล  
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) เพ่ือให้บริการให้คาํปรึกษา ตลอดจนแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจอาหารของ
CRG โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนการจัดการเป็นรายไตรมาสๆละ 1.25 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีกําหนด
ระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาไดก่้อนครบกาํหนดดงักล่าว โดยจะตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
30 วนั 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั (“CHY”) ไดท้าํสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล 
จาํกดั มีกาํหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไดต้กลงเช่าส่วน
หน่ึงของอาคารของ CHY เพ่ือใชป้ระกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอด
อายุของสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจาํนวน 97.6 ลา้นบาท (2559: 111.8 
ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 
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เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญาการบริการกบับริษทั  
ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จาํกดั มีกาํหนด 1 ปี เพ่ือรับขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่างๆ อนัเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่อ
อายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ได้ทาํสัญญาให้คาํปรึกษาปัญหา
กฎหมายกบับริษทั หา้งเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั เพ่ือรับคาํปรึกษา คาํช้ีแจง คาํแนะนาํ ในปัญหากฎหมาย
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของ CRG 
โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้การหารือ และใหค้าํปรึกษาภายใตเ้จตนา
แห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิไดท้าํสัญญาใหม่ ให้ถือว่าไดเ้ร่ิมทาํสัญญาโดยไม่กาํหนดเวลา และให้เป็นสิทธิ
ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสญัญาได ้แต่ตอ้งบอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญาให้บริการบริหารจดัการ
ด้านทรัพยากรบุคคลกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จาํกัด เพ่ือรับบริการการบริหารจดัการด้าน
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยตกลงจ่ายค่าบริการตามท่ีกาํหนดใน
สัญญา สัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หากมิไดมี้การ
แจง้บอกเลิกสัญญาจากฝ่ายใดล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ให้ถือว่าสัญญาน้ีไดต่้ออายุออกไปอีกคราวละ 1 ปี ดว้ย
ความตกลงและเง่ือนไขเดิมทุกประการ ยกเวน้เร่ืองอตัราค่าบริการซ่ึงทั้งสองฝ่ายอาจจะไดมี้การตกลงกนัใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

55 

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

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน (เฉพาะค่าเช่าและบริการคงท่ีและ 

   ค่าเช่าขั้นต่ํา) 

 

  
ภายในหน่ึงปี 346,345  358,585 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 213,566  274,032 
หลงัจากหา้ปี 22,714  2,789 
รวม 582,625  635,406 

 
ง) สัญญาเงนิกู้ยืมระยะยาว 

 
เงนิให้กู้ยืมแก่บริษทัร่วม 
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง 
เพ่ือให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัร่วมสําหรับซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงแรม และอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดในสัญญาร่วมลงทุนท่ีจะ
ไดรั้บแจง้เป็นคร้ังๆ จากบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น เงินให้กู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดใน
สญัญา โดยมีกาํหนดไดรั้บชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนพร้อมดอกเบ้ียภายในปี 2658 
 
เงนิกู้ยืมจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งิน มีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หรือเม่ือบริษทัใหญ่ของบริษทัท่ีกูย้มืสูญเสียการควบคุมในบริษทัท่ีกูย้ืมเงิน 
แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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จ) ภาระคํา้ประกันตามสัญญาระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
บริษัท 

 
บริษทัและกรรมการของบริษทัท่านหน่ึงไดค้ ํ้ าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัย่อยสามแห่งกบัสถาบนัการเงินใน
ประเทศหลายแห่ง วงเงินคํ้าประกนั 2,347 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูด้งักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 
1,425 ลา้นบาท (2559: 1,708 ล้านบาท) 

 
บริษัทย่อย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการ                      
คํ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 55.8 
ลา้นบาท (2559: 55.8 ล้านบาท) 

 
5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 76,765 93,170 1,626 2,028 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 415,321 187,720 17,768 26,251 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 207,975 198,405 1,304 4,653 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 1,353 510,000 -  - 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดใน 
    งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
701,414 

 
989,295 

 
20,698 

 
32,932 

เงินเบิกเกินบญัชีท่ีมีไวเ้พ่ือการบริหาร 
เงินสด 

 
(4,120) 

 
(13,005) 

 
- 

 
(6,343) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดใน 
   งบกระแสเงนิสด 

 
697,294 

 
976,290 

 
20,698 

 
26,589 
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6  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ  418,605 424,526 89,761 83,662 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (11,486) (5,016) (4,511) (366) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  407,119 419,510 85,250 83,296 
ลูกหน้ีอ่ืน  348,197 357,002 63,734 82,178 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 43,511 55,995 49,264 54,413 
  798,827 832,507 198,248 219,887 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  56,592 68,564 16,562 16,945 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ  4,611 36,812 - - 
รวม  860,030 937,883 214,810 236,832 
      

หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) สาํหรับปี 6,470 693 4,145  (53) 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืน  ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 318,619 341,236 82,409 79,383 
เกินกาํหนดชาํระ:     

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 78,157 55,052 5,517 2,423 
  3 - 6   เดือน 5,761 19,264 63 327 
  6 - 12 เดือน 2,672 2,956 591 83 
  มากกวา่ 12 เดือน 13,396 6,018 1,181 1,446 

 418,605 424,526 89,761 83,662 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,486) (5,016) (4,511) (366) 
สุทธิ 407,119 419,510 85,250 83,296 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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7 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 81,774 83,279 15,168 16,899 
วตัถุดิบ 476,238 525,455 - - 
งานระหวา่งทาํ 3,204 1,842 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 7,095 4,468 - - 
วสัดุส้ินเปลือง 225,940 147,937 9,476 9,153 
อ่ืนๆ 15,432 22,242 1,155 1,223 
 809,683 785,223 25,799 27,275 
หัก ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (2,607) (4,463) - - 
สุทธิ 807,076 780,760 25,799 27,275 
   

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย     
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     
- ตน้ทุนขาย 4,705,031 4,447,711 302,777 290,883 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ   
      ไดรั้บ (กลบัรายการ) 

 
(1,856) 

 
563 

 
- 

 
- 

สุทธิ   4,703,175 4,448,274 302,777 290,883 

 
8 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายและ      
   ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพิม่  126,896 83,058 56,309 15,888 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  49,239 64,102 1,875 2,205 
อ่ืนๆ   360 21,426                100         - 
รวม  176,495 168,586 58,284 18,093 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 594,317 626,109 594,317 626,109 
เงินลงทุนเพ่ิม           1,887 - - - 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วม 

 
(34,535) 

 
34,032 - - 

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  (6,325) (6,342) (6,325) (6,342) 
เงินปันผลรับ (26,842) (59,482) - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - -        (61,378) (25,450) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 528,502 594,317 526,614 594,317 

     
เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 Centara Capital Limited (บริษทัยอ่ยทางออ้ม) ไดล้งทุนใน Nakheel CT Deira Islands 
Hotel - FZCO ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งข้ึนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ร้อยละ  40 ของทุนท่ีออกและชําระแล้ว  
เป็นจาํนวนเงิน 1.9 ลา้นบาท Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO จึงกลายเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
    ประเทศที่  สดัส่วน       มูลค่าตาม   
    กิจการ  ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 
  ลกัษณะธุรกิจ  จดัตั้ง  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
     (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม            

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรม 
     และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  

  ลงทุนในสิทธิ 
    การเช่าอสังหา 

       ริมทรัพย ์  ไทย 25.3 25.3 

 
 

3,060,480 

 
 

3,085,440 774,747 781,071 

 
 

526,615 

 
 

594,317 26,842 59,482 
  สหรัฐอาหรับ           
Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO   โรงแรม เอมิเรตส์ 40.0 -         4,720 - 1,887 -      1,887   - - - 
รวม       776,634 781,071 528,502 594,317 26,842 59,482 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีราคาปิดอยูท่ี่ 5.15 บาท (2559: 4.60 บาท) มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนใน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 418 ลา้นบาท (2559: 373 ล้านบาท)



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
    2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม            
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรม      
     และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  25.3 25.3  3,060,480 3,085,440   774,747 781,071  (248,133) (186,754)  526,614 

 

594,317  26,842  59,482 
รวม     774,747 781,071  (248,133) (186,754) 526,614 594,317 26,842  59,482 

 
บริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,602,582 5,132,582 
เงินลงทุนเพ่ิม 160,000 470,000 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,000) - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 5,761,582 5,602,582 

 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 ผูถื้อหุน้ของบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีมติอนุมติั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวนเงิน 640 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 6,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท และให้เรียกชาํระเงินค่าหุ้นท่ีเพ่ิมทุนร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ บริษทัไดล้งทุนในหุ้น
สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 เป็นจาํนวนเงินรวม 160 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี  11 กันยายน 2560 Centara Capital Limited (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้ลงทุนใน Lagoon Assets Private 
Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศมลัดีฟส์ ร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 1.1 
ลา้นบาท Lagoon Assets Private Limited จึงกลายเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั 
 
ในระหว่างปี 2560 บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ได้ลงทุนใน Centara 
(Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัเพ่ิมร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออก
ใหม่ เป็นจาํนวนเงินรวม 16.6 ลา้นบาท  
 
ในระหว่างปี 2560 บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท์ เฮดควอเตอร์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดล้งทุนใน Centara Capital 
Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัเพ่ิมร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกใหม่ เป็นจาํนวนเงินรวม 73.89 
ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุ้นของบริษทั Centara Maldives Pvt. Ltd. (บริษทัย่อยทางออ้ม) มีมติอนุมติัการลด
ทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวนเงิน 530 ลา้นบาท โดยลดมูลค่าหุ้นต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 15 Maldivian Rufiyaa เป็น
มูลค่าหุน้ละ 9.16 Maldivian Rufiyaa และชาํระเงินคืนเตม็จาํนวนในระหวา่งเดือนมีนาคม 2560 
 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีมีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทักาํหนดมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้  
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัยอ่ยแต่ละ
แห่ง โดยอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินท่ีครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
 
การกําหนดข้อสมมติมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต และข้อมูลท่ีมีอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีเปรียบเทียบได ้รวมถึงปัจจยัอ่ืนในตลาด ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 
รวมถึง อตัราคิดลด อตัราการเติบโตของรายได ้อตัราค่าห้องพกั อตัราการปรับเพ่ิมค่าห้องพกัเฉล่ีย อตัราการเขา้พกั
ท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด ทั้งน้ีการประมาณมูลค่าจากการใชข้องผูบ้ริหารนั้น โดยลกัษณะทัว่ไปของ
การประมาณการจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการท่ีคาดการณ์ไวภ้ายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจมีความไม่แน่นอน 
 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง              
บริษทั เซ็นทรัลสมุย              
 บีชรีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม 100 100 670,000 670,000 814,383 814,383 - - 814,383 814,383 130,650 125,000 
บริษทั เซ็นทรัลกะรน              
 วิลเลจ จาํกดั  โรงแรม 100 100 37,500 37,500 76,500 76,500 - - 76,500 76,500 6,750 5,625 
บริษทั เซ็นทรัลกระบี่ เบย ์              
 รีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม 100 100 500,000 500,000 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหิน              
 บีชรีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม 63.9 63.9 185,000 185,000 198,905 198,905 - - 198,905 198,905 94,648 94,648 
บริษทั โรงแรม              
 เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั โรงแรม 100 100 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - 1,800,000 1,800,000 -  - 
บริษทั โรงแรม ไม่ไดป้ระกอบ              
 เซ็นทรัลเกาะกูด จาํกดั  กิจการ 100 100 120,000 120,000 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 -  - 
บริษทั เซ็นทรัล ลงทุนใน             
 โฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั   บริษทัอื่น 100 100 250,000 250,000 250,000 250,000 - - 250,000 250,000 -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง              
บริษทั เซ็นทรัล อาหารและ               
 เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั   เครื่องดื่ม 100 100 620,000 620,000 669,607 669,607 - -  669,607  669,607 267,500 280,000 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ ไม่ไดป้ระกอบ             
 เดคคอร์ จาํกดั   กิจการ 100 100 80,000 80,000 80,000 80,000 - - 80,000 80,000 -  - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย              
 โฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โรงแรม 100 100 1,250 1,250 1,250 1,250 - - 1,250 1,250 -  - 
 
บริษทั เซ็นทารา                 

อินเตอร์เนชัน่แนล                 
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ลงทุนใน      
 บริษทัอื่น 
   และรับบริหาร
 โรงแรม 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 - - 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 60,000 66,000 
บริษทั เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง 

รีสอร์ท จาํกดั 
ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

 
88,500 

 
88,500 

 
88,500 

 
88,500 - - 

 
88,500 

 
88,500 - - 

บริษทั เอส. พี. เรียลตี้ พทัยา  
บีช จาํกดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

 
80,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
80,000 - - 

 
80,000 

 
80,000 - - 

บริษทั รีเฟรช โซน จาํกดั สปา 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 (1,000) - - 1,000 - - 
              
 
  

      
      



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

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

    
        

 (ประเทศไทย) จาํกดั  โรงแรม 100 100 25,000 25,000 25,000 25,000 -  - 25,000 25,000 30,000 21,21,000 
บริษทั โรงแรมกะรน              
 ภูเก็ต จาํกดั โรงแรม 99.3 99.3 520,000 520,000 479,187 479,187 -  - 479,187 479,187 61,968 77,460 
บริษทั โคซี่ โฮเตล็ จาํกดั โรงแรม 100 100 30,000 30,000 30,000 30,000 -  - 30,000 30,000 - - 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-

เอก็ซพอร์ต จาํกดั 
ธุรกิจนาํเขา้
 และส่งออก 

 
100 

 
100 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 - 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 - - 

บริษทั โคซี่ โฮเตล็ แมนเนจ
เมน้ท ์จาํกดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

 
1,250 

 
1,250 

 
1,250 

 
1,250 - 

 
- 

 
1,250 

 
1,250 - - 

บริษทั เซ็นทาราลอยลัตี้ 
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

จดัหาสิทธิพิเศษ 
 ให้กบัลูกคา้ 

 
100 

 
100 

 
12,500 

 
12,500 

 
12,500 

 
12,500 - 

 
- 

 
12,500 

 
12,500      15,000 - 

               
               
               



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง               
 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้         
 เซ็นทารา จาํกดั 

ศูนยฝ์ึกอบรม
 และพฒันา
 บุคลากร 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

2,500 

 
 

2,500 

 
 

2,500 

 
 

2,500 - 

 

- 

 
 

2,500 

 
 

2,500           - - 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั โรงแรม 99 99 120,000 120,000 170,000 170,000 -  - 170,000 170,000      23,760 14,256 
บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์

เฮดควอเตอร์ จาํกดั 
รับบริหาร  
 โรงแรม 

 
100 

 
100 

 
210,000 

 
50,000 

 
210,000 

 
50,000 

 
  - 

  
  - 

 
210,000 

 
50,000    150,000 

 
- 

รวม      5,762,582 5,602,582 (1,000) - 5,761,582 5,602,582 840,276 683,989 

     
 

 
 

 

 

 
 

 

 

    

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล          
สุคนธา จาํกดั โรงแรม 100 100 

 
145,000 

 
145,000 - 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- - 

บริษทั เซ็นทรัลสมุย               
วิลเลจ จาํกดั โรงแรม 100 100 

 
55,000 

 
55,000 - 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- - 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล                
แม่สอดฮิลล ์จาํกดั โรงแรม 98.4 98.4 

 
190,000 

 
190,000 - 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- - 

บริษทั ซีอาร์จี                                
แมนูแฟคเจอริ่ง จาํกดั 

อาหารและ
 เครื่องดื่ม 100 100 

 
160,000 

 
160,000 - 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- - 

บริษทั เซ็นทรัลบริการ ซกัรีด        
จาํกดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 100 100 1,500 1,500 - 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- - 

บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์                  
เนชัน่แนล ฟู้ด จาํกดั 

อาหารและ
  เครื่องดื่ม 100 100 

 
179,760 

 
179,760 - 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- - 

บริษทั เอส.พี. เรียลตี้                     
ลนัตาบีช จาํกดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
กิจการ 

 
100 

 
100 

 
36,000 

 
36,000 - 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- - 

Centara Maldives Pvt. Ltd. โรงแรม 75 75 797,223 1,327,486      -       -      -      -       -       -       -      - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม 74 74 483,886 483,886      -       -      -      -       -       -       -      - 
Centara (Shanghai) Hotel ไม่ไดป้ระกอบ             
   Management Co., Ltd.  กิจการ 100 100 48,385  31,770       -       -       -      -      -      -      -       - 
               



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม               
CIM for Hotel Management - ไม่ไดป้ระกอบ              
  Egypt, S.A.E.  กิจการ 100 100 577 577             -             -              -             -             -             -             -               - 
 ลงทุนใน              
Centara Capital Limited  บริษทัอื่น 100 100 74,807 914       -      -              -              -              -              -              -                - 
 ไม่ไดป้ระกอบ                    
Lagoon Assets Private Limited  กิจการ         100      -       1,070       -       -      -              -              -              -              -              -                - 
รวม                  -                    -          -          -          -             -          -               - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

 

                                   บริษัทย่อย                         ประเทศท่ีกิจการจัดตั้ง 

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 
Lagoon Assets Private Limited ประเทศมลัดีฟส์ 
  



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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11 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 
 
 ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มูลเกี่ยวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 31 ธนัวาคม 2560 
 บริษทั           
 เซ็นทรัลหวัหิน  Centara Maldives  R.M.L. Leisure  บริษทัยอ่ยอื่น  ตดัรายการ   
 บีชรีสอร์ท จาํกดั  Pvt. Ltd.  Pvt. Ltd.  ที่ไม่มีสาระสาํคญั  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 36.05 25 26    
สินทรัพยห์มุนเวียน 264,810 227,067 169,839    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 160,056 1,323,718 1,315,216    
หนี้สินหมุนเวียน (104,383) (275,496) (597,019)    
หนี้สินไม่หมุนเวียน (14,727) (337,908) (750,556)    
สินทรัพย์สุทธิ 305,756 937,381 137,480    

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ       
   ควบคุม 110,225 234,345 35,745 7,304 129,899 517,518 

 
 
 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 31 ธนัวาคม 2560 
 บริษทั           
 เซ็นทรัลหวัหิน  Centara Maldives  R.M.L. Leisure  บริษทัยอ่ยอื่น  ตดัรายการ   
 บีชรีสอร์ท จาํกดั  Pvt. Ltd.  Pvt. Ltd.  ที่ไม่มีสาระสาํคญั  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
รายได ้ 609,165 782,705 910,289    
กาํไร  127,569 138,641 70,855    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - (112,492) (37,416)    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 127,569 26,149 33,439    
กาํไรที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 45,989 34,660 18,422 940 - 100,011 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย       
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - (28,123) (9,728) - - (37,851) 

          



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 31 ธนัวาคม 2559 
 บริษทั           
 เซ็นทรัลหวัหิน  Centara Maldives  R.M.L. Leisure  บริษทัยอ่ยอื่น  ตดัรายการ   
 บีชรีสอร์ท จาํกดั  Pvt. Ltd.  Pvt. Ltd.  ที่ไม่มีสาระสาํคญั  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 36.05 25 26    
สินทรัพยห์มุนเวียน 239,012 274,588 129,184    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 215,190 1,585,332 1,555,920    
หนี้สินหมุนเวียน (110,342) (118,322) (706,793)    
หนี้สินไม่หมุนเวียน (17,672) (15,752) (874,269)    
สินทรัพย์สุทธิ 326,188 1,725,846 104,042    

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ       
   ควบคุม 117,591 431,462 27,050 7,034 129,899 713,036 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 31 ธนัวาคม 2559 
 บริษทั           
 เซ็นทรัลหวัหิน  Centara Maldives  R.M.L. Leisure  บริษทัยอ่ยอื่น  ตดัรายการ   
 บีชรีสอร์ท จาํกดั  Pvt. Ltd.  Pvt. Ltd.  ที่ไม่มีสาระสาํคญั  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
รายได ้ 624,779 903,041 929,094    
กาํไร  131,677 191,106 40,665    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - 4,304 2,638    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 131,677 195,410 43,303    
กาํไรที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 47,469 47,777 10,573 748 - 106,567 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย       
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - 1,076 686 - - 1,762 

          
 
 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   643,284 643,284 367,490 367,490 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  643,284 643,284 367,490 367,490 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (218,354) (202,270) (103,587) (90,667) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (16,075) (16,084) (12,920) (12,920) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  (234,429) (218,354) (116,507) (103,587) 
      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   424,930 441,014 263,903 276,823 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   408,855 424,930 250,983 263,903 
 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน  3,325 ล้านบาท  และ 1,022 ล้านบาท  ตามลําดับ  (2559: 2,601 ล้านบาท  และ  1,151 ล้านบาท 
ตามลาํดับ) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์รายไดโ้ดยการคิดลดกระแสเงินสด
โดยใช้อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง โดยมีขอ้มูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น อตัราการเขา้พกั อตัราค่า
ห้องพกั อตัราการปรับเพ่ิมค่าห้องพกั อตัราการเพ่ิมข้ึนของค่าเช่าในตลาดท่ีประมาณการไว ้และอตัราค่าเช่าเฉล่ีย 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
 งบการเงนิรวม 
         เครื่องตกแต่ง           
       เครื่องจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เครื่องใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  การดาํเนินงาน  สญัญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน           
ณ วนัที่ 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 
เพิ่มขึ้น - 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) 
จาํหน่าย - (586) (295,397) (128,807) (70,252) (46,679) - (8,079) (5,065) (554,865) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา           
   แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - (259) (15,157) (4,157) (1,335) (496) - (988) 577 (21,815) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ            
   1 มกราคม 2560 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 
เพิ่มขึ้น - 4,083 403,823 224,111 121,783 94,225 - 7,456 618,746 1,474,227 
โอน - 9,227 464,520 120,533 73,840 1,999 1,337 644 (679,063) (6,963) 
จาํหน่าย - - (269,886) (101,972) (35,231) (49,249) (20) (17,000) - (473,358) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา           
   แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - (2,723) (169,780) (39,973) (12,963) (3,996) - (956) (2,950) (233,341) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2,410,744 758,256 16,297,361 6,942,126 3,291,614 491,742 824,016 217,221 275,718 31,508,798 
           
           
           
           
           



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิรวม 
         เครื่องตกแต่ง           
       เครื่องจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เครื่องใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  การดาํเนินงาน  สญัญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 - 286,001 5,000,506 3,693,887 1,705,320 - 264,714 149,302 532 11,100,262 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 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) 
จาํหน่าย - (456) (228,792) (109,901) (67,665) - - (7,559) - (414,373) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ            
    1 มกราคม 2560 - 330,505 5,778,369 4,048,217 1,850,933 - 299,407 152,027 532 12,459,990 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 27,007 811,852 422,175 206,122 - 52,181 13,863 - 1,533,200 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
    จากการปิดสาขา 

 
- 

 
- 

 
(8,895) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(8,895) 

โอน - - (135) (603) 733 - - 5 - - 
จาํหน่าย - - (238,217) (74,518) (33,012) - - (14,132) - (359,879) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - 357,512 6,342,974 4,395,271 2,024,776 - 351,588 151,763 532 13,624,416 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิรวม 
         เครื่องตกแต่ง           
       เครื่องจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เครื่องใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  การดาํเนินงาน  สญัญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 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 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ           
   1 มกราคม 2560           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 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 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - -  -  -  - - 
 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 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 2,410,744 400,744 9,954,387 2,546,855 1,266,838 491,742 472,428 65,458 275,186 17,884,382 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - -  -  -  - - 
 2,410,744 400,744 9,954,387 2,546,855 1,266,838 491,742 472,428 65,458 275,186 17,884,382 

ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 6,603 ลา้น
บาท (2559: 6,098 ล้านบาท) 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแต่ง           
       เครื่องจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เครื่องใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  การดาํเนินงาน  สญัญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน           
ณ วนัที่ 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 
เพิ่มขึ้น - 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) 
จาํหน่าย - - - (3,855) (5,510) (12,235) (4,002) (1,235) - (26,837) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ            
   1 มกราคม 2560 774,987 287,607 2,077,817 1,156,411 538,227 126,496 812,105 77,277 37,522 5,888,449 
เพิ่มขึ้น - 3,481 17,451 19,668 5,144 35,736 - 237 31,114 112,831 
โอน - 8,551 5,990 5,845 1,146 - - - (23,053) (1,521) 
จาํหน่าย - - - (5,208) (2,750) (12,892) - (7,631) - (28,481) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 774,987 299,639 2,101,258 1,176,716 541,767 149,340 812,105 69,883 45,583 5,971,278 
           
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 - 103,038 313,198 480,565 297,788 - 250,194 58,091 - 1,502,874 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 15,738 40,726 73,237 40,998 - 48,038 504 - 219,241 
จาํหน่าย - - - (2,960) (5,092) - - (1,235) - (9,287) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ            
    1 มกราคม 2560 - 118,776 353,924 550,842 333,694 - 298,232 57,360 - 1,712,828 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 15,037 38,167 68,829 37,524 - 48,659 3,343 - 211,559 
จาํหน่าย - - - (2,607) (2,419) - - (7,631) - (12,657) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - 133,813 392,091 617,064 368,799 - 346,891 53,072 - 1,911,730 
           



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแต่ง           
       เครื่องจกัร  ติดตั้งและ           
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและส่วน  และ  อุปกรณ์  เครื่องใชใ้น  ส่วนปรับปรุง    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  ปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  การดาํเนินงาน  สญัญาเช่า  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 774,987 181,793 1,701,141 640,410 222,660 121,143 536,921 20,171 48,782 4,248,008 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - - 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ           
   1 มกราคม 2560           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 774,987 168,831 1,723,893 605,569 204,533 126,496 513,873 19,917 37,522 4,175,621 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - - - - - - 
 774,987 168,831 1,723,893 605,569 204,533 126,496 513,873 19,917 37,522 4,175,621 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 774,987 165,826 1,709,167 559,652 172,968 149,340 465,214 16,811 45,583 4,059,548 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - - - - - - 
 774,987 165,826 1,709,167 559,652 172,968 149,340 465,214 16,811 45,583 4,059,548 

 
ราคาทรัพยส์ินของบริษทัก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 291 ลา้นบาท  
(2559: 259 ล้านบาท) 
 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศห้าแห่งเพื่อรับวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสญัญา CRG จะไม่จาํหน่าย จาํนาํหรือจาํนองอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าท่ีมีอยูห่รือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจาํนวนเกินกวา่ท่ีตกลงตามสญัญา โดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากธนาคาร 
 
ตามสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรม 
โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ) ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง 
แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพย์สินเดิม จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่ง 
ประเทศไทย  
 
ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ง
เพ่ิมเติมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จาํกดั จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย  

 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ งของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกัด 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจาํนวน 2,164 ลา้นบาท (2559: 2,309 ล้านบาท) 
 

14 ค่าความนิยม 
 

   งบการเงินรวม 
      2560  2559 
      (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      314,602  314,602 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม      314,602  314,602 

 
ค่าความนิยมจาํนวน 115 ลา้นบาท และจาํนวน 199 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ 
กรุ๊ป จาํกดั และลงทุนทางออ้มในบริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จาํกดั ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปี  



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

82 

หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกดิเงินสด  
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูง
กวา่มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด  
 
ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม 
 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์            บริษทั ซีอาร์จี 
 กรุ๊ป จาํกดั  อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จาํกดั 
 2560  2559  2560  2559 
 ( ร้อยละ) 

อตัราการเติบโต        
    ปีท่ี 1 - 5 6 - 11  5  5  5 
    หลงัจากปีท่ี 5            -  -  -             - 
กาํไรขั้นตน้ 64  64  69  69 
อตัราคิดลด 7.6  8.6  7.6  8.6 
 
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีใชเ้ป็นการประมาณการสาํหรับ 5 ปีขา้งหนา้ โดยมีอตัราการเติบโตสอดคลอ้ง
กบัประมาณการของอุตสาหกรรม ส่วนประมาณการกาํไรขั้นตน้อา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีตกบัการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหกัภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงกบัอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ของเงินทุนของกลุ่มบริษทัและค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการอยู ่ 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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15 สิทธิการเช่า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  704,629 730,138 107,116 101,092 
เพ่ิมข้ึน  1,718,291 167,289 1,249,520 110,730 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา      
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ      (30,518) (2,743) - - 
จาํหน่าย  (4,802) (119) - - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (284,382) (189,936) (116,407) (104,706) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2,103,218 704,629 1,240,229 107,116 
 

1) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ้ือสิทธิการเช่าลากูนในประเทศมลัดีฟส์ ราคาทุนรวม 365 ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2560 
 

2) ในปี  2560  บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าพ้ืนท่ี  สญัญาซ้ือขายเหมาทรัพยสิ์น  และสญัญาใหสิ้ทธิใชพ้ื้นท่ีส่วนกลาง 
กบับริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั (“ธพส”) โดยมีระยะเวลาตามสัญญานบัตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 
จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2581 และไม่มีการขยายระยะเวลา  บริษทัในฐานะผูร่้วมลงทุนได้รับสิทธิการเช่าพ้ืนท่ี
โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารและศูนยป์ระชุมและโรงแรม ณ ศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 (“โครงการฯ”) จาก ธพส. เพ่ือประกอบธุรกิจศูนยป์ระชุมและโรงแรม รวมถึง
ธุรกิจและกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองภายใตเ้ง่ือนไข ขอ้กาํหนด และขอบเขตในสญัญา   

 
ทั้งน้ี บริษทัตกลงชาํระค่าตอบแทนการร่วมลงทุนตลอดอายุสัญญาให้ ธพส. เป็นจาํนวนเงิน 1,179.7 ลา้นบาท โดย
ชาํระงวดเดียวในวนัท่ีลงนามในสญัญา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีโครงการฯ จาํนวน 452.9 ลา้น
บาท และค่าตอบแทนการใชท้รัพยสิ์นของโครงการฯ จาํนวน 726.8 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) รวมทั้งซ้ือขาย
เหมาทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเคร่ืองใชแ้ละสินคา้คงคลงั เป็นจาํนวนเงิน 17.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 
ทรัพยสิ์นหรือส่ิงปลูกสร้างใดๆท่ีเกิดจากการบาํรุงรักษา บูรณะ พฒันาส่ิงปลูกสร้างอาคาร พ้ืนท่ีโครงการฯ และ
ทรัพยสิ์นของโครงการฯ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของธพส. ทนัทีท่ีการดาํเนินการก่อสร้าง ทาํข้ึนใหม่ นํามาทดแทน 
นาํมาใชห้รือแกไ้ขปรับปรุงเสร็จ 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าสิทธิแรกเร่ิม  

 ซอฟตแ์วร์ ค่าสญัญาสิทธิ รอตดับญัชี รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 264,648 239,926 309,328 813,902 
เพ่ิมข้ึน 12,331 - 53,894 66,225 
โอน 3,308 - - 3,308 
จาํหน่าย (6,993) - (15,093) (22,086) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา      
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (249) - - (249) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ     
   1 มกราคม 2560 273,045 239,926 348,129 861,100 
เพ่ิมข้ึน 13,476 - 80,818 94,294 
โอน 6,963 - - 6,963 
จาํหน่าย (7,485) - (3,918) (11,403) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา      
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (291) - - (291) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 285,708 239,926 425,029 950,663 

         

ค่าตัดจาํหน่ายและขาดทุนจาก     

   การด้อยค่า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 192,474 103,969 132,550 428,993 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 29,390 23,993 29,629 83,012 
โอน 11 - - 11 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (12) - (2,848) (2,860) 
จาํหน่าย (6,318) - (13,757) (20,075) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ     
   1 มกราคม 2560 215,545 127,962 145,574 489,081 
     



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าสิทธิแรกเร่ิม  

 ซอฟตแ์วร์ ค่าสญัญาสิทธิ รอตดับญัชี รวม 
 (พันบาท) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 22,807 23,993 33,223 80,023 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
    จากการปิดสาขา 

 
- 

 
- 

 
1,594 

 
1,594 

จาํหน่าย (6,058) - (3,259) (9,317) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 232,294 151,955 177,132 561,381 
     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 72,174 135,957 176,778 384,909 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ     
   1 มกราคม 2560 57,500 111,964 202,555 372,019 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 53,414 87,971 247,897 389,282 
 
 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ค่าลิขสิทธ์ิ 

  ซอฟตแ์วร์ 

  (พันบาท) 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  90,988 
เพ่ิมข้ึน  1,121 
โอน  2,434 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560  94,543 
เพ่ิมข้ึน  559 
โอน  1,521 
จาํหน่าย  (5,572) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  91,051 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ค่าลิขสิทธ์ิ 

  ซอฟตแ์วร์ 

  (พันบาท) 

ค่าตัดจาํหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  68,013 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  9,085 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560  77,098 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  7,862 
จาํหน่าย  (4,198) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  80,762 
   
มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  22,975 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560  17,445 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  10,289 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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17 ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
     

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวม 147,336  153,843  (248,870)  (200,780) 
การหกักลบรายการของภาษี (64,151)  (38,839)  64,151  38,839 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้ 
   รอการตดับัญชีสุทธิ  

 
83,185 

  
115,004 

  
(184,719) 

  
(161,941) 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวม 54,562  57,744  (34,177)  (10,227) 
การหกักลบรายการของภาษี (34,177)  (10,227)  34,177  10,227 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 20,385  47,517  -  - 

  



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   
  ณ วนัท่ี  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 
  1 มกราคม   ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม  
  2560  (หมายเหตุ 31)  2560 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 35,289 (2,535) - 32,754 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 48,383 (4,002) - 44,381 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 42,993 1,159 - 44,152 
อ่ืนๆ 27,178 (1,129) - 26,049 
รวม  153,843 (6,507) - 147,336 
     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (199,812) (47,920) - (247,732) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (787) (134) - (921) 
อ่ืนๆ (181) - (36) (217) 
รวม (200,780) (48,054) (36) (248,870) 

     

สุทธิ (46,937) (54,561) (36) (101,534) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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  งบการเงินรวม 
    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   
  ณ วนัท่ี  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 
  1 มกราคม   ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม  
  2559  (หมายเหตุ 31)  2559 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
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 

     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
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) 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี   กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2560  (หมายเหตุ 31)  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 44,136 (3,890) - 40,246 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13,535 (121) - 13,414 
อ่ืนๆ 73 829 - 902 
รวม 57,744 (3,182) - 54,562 
     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (10,227) (23,950) - (34,177) 
     

สุทธิ 47,517 (27,132) - 20,385 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี   กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2559  (หมายเหตุ 31)  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
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 
     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา - (10,227) - (10,227) 
     

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  35,363 36,747 -   -   
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2561 - 2565 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่
มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 

19 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
 

  อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 2560 2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั             - -  986 - - 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  6.9 - 7.4 4,120 12,019  - 6,343 

  4,120 13,005  - 6,343 
   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

เงินมดัจาํ  496,533 459,114 3,945 3,716 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง   15,364 9,161 750 750 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้  65,936 70,332 - - 
อ่ืนๆ   710 725 691 725 
รวม  578,543 539,332 5,386 5,191 
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  อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 2560 2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  3.1 - 4.3   147,064    706,983 - - 

   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จากสถาบันการเงนิ 

  
151,184 

 
719,988 - 6,343 

   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  3.1 - 4.2 235,302  127,199 - - 
        

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  2.1 - 3.4 700,000  1,000,000 700,000  1,000,000 

    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ    
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 4 2.0 - 3.0 - - 1,272,900  424,300 

  
 

 
 

   

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ระยะส้ัน 
  

1,086,486 
 

1,847,187 1,972,900 
 

1,430,643 

      

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  3.1 - 4.2 1,043,108  874,269 - - 

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  2.4 - 3.7 494,617  - 494,617  - 

     1,537,725  874,269 494,617 - 

       

หุน้กู ้       

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  2.1 - 3.4 4,280,000  4,979,716 4,280,000  4,979,716 
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  อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 2560 2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคล    
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 4 3.0 60,989  66,382 - - 

         

เงนิกู้ยืมระยะยาว   5,878,714  5,920,367 4,774,617 4,979,716 
      
รวมหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  5,878,714  5,920,367 4,774,617 4,979,716 

 

เงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกนัมีจาํนวนทั้ งส้ิน 1,425 ลา้นบาท (2559: 1,709 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม การกู้ยืมจาก
ธนาคารคํ้าประกนัโดยบริษทัและกรรมการของบริษทั  

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  1,086,486  1,847,187  1,972,900  1,430,643 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,362,214  3,420,651  3,274,617  2,480,000 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 1,516,500  2,499,716  1,500,000 2,499,716 
รวม 6,965,200  7,767,554  6,747,517  6,410,359 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามท่ีระบุในสญัญากูย้มืเงิน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 3,140 ลา้นบาท 
และ 2,173 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: 974 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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สัญญาเงินกู้ยมืระยะยาวในระหว่างปี 2560 
 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ําสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เงินกู้ยืมดังกล่าวได้เบิกใช้ใน 
เดือนมีนาคม 2560 จาํนวน 20.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสญัญา และมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจนถึงปี 2565 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยกรรมการและบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจาํนวน 13.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับ
การลงทุนโครงการท่ีดูไบหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวงเงินกูย้ืม 64 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าวได้
เบิกใชบ้างส่วนในระหว่างปี 2560 จาํนวน 94.6 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส นบัตั้งแต่
เดือนท่ี 39 จากวนัท่ีลงนามในสัญญา และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ี
กาํหนดในสัญญา และมีเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีกาํหนดในสญัญา เช่น ไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษทั
ไม่สามารถชาํระเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือ ผดิเง่ือนไขกบัธนาคาร เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากธนาคารก่อน ไม่
ดาํเนินการใดๆ เพ่ือใหมี้การลดทุนชาํระแลว้ และอ่ืนๆ รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน  
  
ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีจาํนวนเงินกู ้400 ลา้นบาท 
เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เตม็จาํนวนเม่ือครบ 3 ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกู ้และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ี
กาํหนดในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และไม่มีหลกัประกนั 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู้ 177 ลา้นบาท เงินกู้ยืม
ดงักล่าวไดเ้บิกใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2560 จาํนวน 30 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสภายใน 10 
ปี นับจากวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีบริษทั
ใหญ่ตอ้งปฏิบติัตาม 
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หุ้นกู้  
 

   งบการเงินรวม/ 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบกาํหนดชาํระ  2560  2559 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
คร้ังท่ี 2/2553  3.85 23 มิถุนายน 2560 - 500,000 
คร้ังท่ี 3/2553 3.85 29 มิถุนายน 2560 - 500,000 
คร้ังท่ี 1/2558  2.41 19 พฤศจิกายน 2561 700,000 700,000 
คร้ังท่ี 1/2559 2.09 30 มีนาคม 2563 800,000 800,000 
คร้ังท่ี 2/2559 2.45 11 สิงหาคม 2564 980,000 980,000 
คร้ังท่ี 3/2559 2.78 29 กนัยายน 2565 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 2.97 29 กนัยายน 2566 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 3.39 29 กนัยายน 2569 500,000 500,000 
   4,980,000 5,980,000 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   - (284) 
สุทธิ   4,980,000 5,979,716 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (700,000) (1,000,000) 

หุ้นกู้ทีถ่ึงกําหนดชําระเกินกว่าหน่ึงปี   4,280,000 4,979,716 

 
หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
 
หุน้กูเ้หล่าน้ีมีขอ้จาํกดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนชาํระแลว้ 
การจาํนาํ การจาํนองสินทรัพยแ์ละการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 บริษทัออกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มูลค่า 800 
ล้านบาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี  
25 มีนาคม 2552 
 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 บริษทัออกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มูลค่า 980 
ลา้นบาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวแล้ว เม่ือวนัท่ี  
28 เมษายน 2559 
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เม่ือวนัท่ี  29 กันยายน  2559 บริษัทออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน             
มูลค่า 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวแลว้    
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559  
 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุ้นกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท ท่ีทาํกบั
ธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหุ้นกู ้จากอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.85 ต่อปี จ่ายชาํระรายไตรมาสตามท่ีกาํหนดในสัญญาหุ้นกู ้เป็นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  
6 เดือนบวกร้อยละ 1.90 ต่อปี จ่ายชาํระรายหกเดือน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดังกล่าวส้ินสุดในเดือน
มิถุนายน 2560 

  
20 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  891,197  817,089  59,920  51,535 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 27,705  21,219  22,002  19,231 
เจา้หน้ีอ่ืน  93,902  88,752  32,399  37,383 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์  108,514  46,949  3,423  6,216 
เงินมดัจาํหอ้งพกั  531,177  423,983  126,384  115,280 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  1,067,186  834,790  106,850  108,272 
รวม   2,719,681  2,232,782  350,978  337,917 
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21 หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินมดัจาํ  1,995  11,370  -  77 
เงินประกนัผลงาน  37,657  34,601  7,382  6,503 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย  209,021  181,449  63,319  33,076 
อ่ืนๆ  4,296  9,205 -  - 
รวม   252,969  236,625  70,701  39,656 

 
22 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามข้อกาํหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 218,557 199,539 67,079 63,896 
     
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 21,690 20,561 6,726 5,932 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5,093 5,188 1,348 1,640 
 26,783 25,749 8,074 7,572 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
อ่ืน  ๆ     
ผลประโยชน์จ่าย (15,699) (6,731) (8,081) (4,389) 
 (15,699) (6,731) (8,081) (4,389) 
     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 229,641 218,557 67,072 67,079 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.60  2.60  2.60  2.60 
อตัราเงินเฟ้อ 3.00  3.00  3.00  3.00 
การเพิม่ข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 6.00 - 7.00  6.00 - 7.00  6.00 - 7.00  6.00 - 7.00 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ป็น 11 ปี (2559: 
11 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)          (15)            16                (3)              2 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
         15            (14)               2              (3) 

  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)          (14)            15                (3)              2 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
         14            (13)               2              (3) 

 
23 ประมาณการหนีสิ้นสําหรับค่าร้ือถอน  
 

 งบการเงินรวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 91,354 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 10,801 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (4,684) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 97,471 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 15,910 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (5,527) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 107,854 
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24 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2560  2559 
 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

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

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

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

25 สํารอง  
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจาก
งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ  
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสุทธิของเงนิลงทุนเผื่อขาย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบด้วย
ผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

26 ส่วนงานดําเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

 ส่วนงาน 1 ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ส่วนงาน 2  ส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโ ดยใชก้าํไรหลงั
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรหลงัภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

 ส่วนงานโรงแรม 
และบริการที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม 

  
รวมส่วนงานที่รายงาน 

  
ตดัรายการระหว่างกัน 

  
รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ล้านบาท) 
รายได ้ 9,208 9,232 10,996 10,630 20,204 19,862 (275) (300) 19,929 19,562 
ดอกเบี้ยรับ 218 235 20 16 238 251 (198) (232) 40 19 
รายไดอ้ื่น 1,323 1,083 105 84 1,428 1,167 (1,052) (842) 376 325 
รวมรายได้ 10,749 10,550 11,121 10,730 21,870 21,280 (1,525) (1,374) 20,345 19,906 
ตน้ทุนขาย 5,657 5,737 5,944 5,785 11,601 11,522 (69) (66) 11,532 11,456 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 462 414 461 458 923 872 (157) (137) 766 735 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2,294 2,133 3,896 3,738 6,190 5,871 (900) (790) 5,290 5,081 
ตน้ทุนทางการเงิน 421 530 - - 421 530 (197) (232) 224 298 
รวมค่าใช้จ่าย 8,834 8,814 10,301 9,981 19,135 18,795 (1,323) (1,225) 17,812 17,570 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)           
   จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (34) 34 - - (34) 34 - - (34) 34 
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 1,881 1,770 820 749 2,701 2,519 (202) (149) 2,499 2,370 
ภาษีเงินได ้ (317) (301) (91) (113) (408) (414) - - (408) (414) 
กําไรสําหรับปี 1,564 1,469 729 636 2,293 2,105 (202) (149) 2,091 1,956 
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ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัมีการจดัการส่วนงานธุรกิจทัว่โลกในลกัษณะเดียวกนั ส่วนงานธุรกิจเหล่าน้ีดาํเนินงานใน เขตภูมิศาสตร์หลกั 
ดงัน้ี 
 
ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู่และดาํเนินงานทางธุรกิจเป็นหลกัของกลุ่มบริษทั ขอบเขตการดาํเนินงานหลกั
ในเขตภูมิศาสตร์น้ีประกอบดว้ย ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง และส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 
ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ กิจกรรมหลกัคือ ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 
  

รายได้ 
 ผลการดําเนินงานตาม 

ส่วนงาน 
  

สินทรัพย์รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 20,177 19,448 2,083 1,873 45,075 40,950 
ประเทศมลัดีฟส์ 1,693 1,832 210 232 3,036 3,545 
ตดัรายการระหวา่งกนั (1,525) (1,374) (202) (149) (23,074) (20,098) 
รวม 20,345 19,906 2,091 1,956 25,037 24,397 
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27 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดด้อกเบ้ีย 40,368  18,565  107,602  125,039 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 227,962  216,325  66,100  156,621 
รายไดค่้าบริการ -  -  172,819  151,650 
รายไดจ้ากการคํ้าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ย -  -  12,811  20,436 
ค่าเช่ารับและค่าบริการอ่ืน 2,367  1,934  10,118  6,952 
เงินสนบัสนุน 12,541  395  -  - 
เงินชดเชยค่าสินไหมและค่าชดเชยอ่ืนๆ 44,790  6,000  -  - 
รายไดจ้ากการขายนํ้ ามนัใชแ้ลว้ 14,959  14,982  -  - 
อ่ืนๆ 73,308  85,247  12,780  25,964 
รวม 416,295  343,448  382,230  486,662 

  
28 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  2,895,998 2,788,852 516,952 552,021 
โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 22 26,783 25,749 8,074 7,572 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  46,987 42,818 22,155 22,106 
อ่ืน ๆ  1,520,792 1,556,810 331,127 328,529 
รวม  4,490,560 4,414,229 878,308 910,228 
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 โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือน                      
ทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการ
กองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
  

 งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
 รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2560  2559 2560  2559 
  (พันบาท) 

ตน้ทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมใชไ้ป  4,705,031  4,447,711  302,777  290,883 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 28 4,490,560  4,414,229  878,308  910,228 
ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ  502,041  485,759  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  31,725 30,699  157,308  79,796 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร  1,766,273  1,562,159  9,357  10,048 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  1,913,964  2,081,572  349,032  346,832 

 

30 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2560  2559 2560  2559 

  (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจ่าย          
บริษทัยอ่ย 4      -  -  11,394  13,052 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มื 
    และหุน้กู ้ 223,878 

 
298,537 

 
154,724 

 
176,164 

รวมดอกเบีย้จ่าย   223,878  298,537  166,118  189,216 
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31 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับงวดปัจจุบนั  377,092  345,324  12,631  28,773 
ภาษีงวดก่อนๆท่ีบนัทึกสูงไป  (24,096)  (12,585)  (878)  - 
  352,996  332,739  11,753  28,773 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 17        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  54,561  81,771  27,132  26,740 
  54,561  81,771  27,132  26,740 

รวมภาษีเงินได้  407,557  414,510  38,885  55,513 

 
ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ผลต่างจากการแปลงค่า       
 หน่วยงานในต่างประเทศ (150,283) - (150,283) 7,012 - 7,012 
เงินลงทุนเผือ่ขาย 181 (36) 145 (35) 7 (28) 
รวม (150,102) (36) (150,138) 6,977 7 6,984 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษท่ีีแท้จริง  
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

(พันบาท) 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   2,498,957    2,370,632 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  499,791  20  474,126 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   สาํหรับกิจการในต่างประเทศ   (12,389)    (14,578) 
ความแตกต่างในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของ        
   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม   6,907    (6,806) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (2)    (15) 
กาํไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี   (27,480)    (14,475) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   24,915    11,466 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (80,292)    (58,096) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (266)    (951) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   12,019    8,103 
ขาดทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ซ่ึงเกิดจากรายการ        
   ระหวา่งกนั   9,908    9,908 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (24,096)    (12,585) 
อ่ืนๆ   (1,458)    18,413 
รวม 16.31  407,557  17.49  414,510 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

(พันบาท) 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   985,389    1,018,439 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  197,078  20  203,688 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (173,424)    (148,694) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   19,457    6,222 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (8,712)    (9,416) 
อ่ืน ๆ   4,486    3,713 
รวม 3.95  38,885  5.45  55,513 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

32 กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560  2559 2560  2559 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น           
   สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 1,991  1,850  947  963 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 1,350  1,350  1,350  1,350 
        

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.48  1.37  0.70  0.71 
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33 เงนิปันผล 
  

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 742 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ในระหวา่งปี 2560 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 675 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ในระหวา่งปี 2559 

 
34 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจัดการทุน  

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และความเช่ือมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของ
เจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาเงินกูแ้ละหุน้กู ้
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั รายได้และกระแสเงินสดจากการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์
ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัสาํคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัคือ การทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับ
หุ้นกูท้าํให้กลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่างระหว่างจาํนวนเงินตามดอกเบ้ียคงท่ีกบัตามอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้ 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2560  2559  2560  2559 

   (ล้านบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   152  143  -  - 
เงินลงทุนชัว่คราว   98  54  -  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   69  148  -  - 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย   (1,398)  (1,711)       (95)  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (234)  (228)  -  - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (41)  (37)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง             (1,354)  (1,631)       (95)  - 
        
เงินเหรียญเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
 

            
     95 

 
-  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง             95  -  -  - 
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 ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า                 
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2560  2559  2560  2559 

   (ล้านบาท) 

เงินหยวน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   5  5  -  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (2)  (3)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง            3  2  -  - 
        
เงินเหรียญฮ่องกง    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   5  1  -  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   1  -  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง             6  1  -  - 
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มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน แต่ไม่
รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2560      

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่า      

   ด้วยมูลค่ายติุธรรม      
เงินลงทุนเผือ่ขาย (ระดบั 2) 1  1 - - 
หน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ได้วัดมูลค่า 

    ด้วยมูลค่ายติุธรรม 

     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,834)  (1,773) (502) (495) 
หุน้กู ้ (4,992)  (4,980) (4,992) (4,980) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    (62)  (61) - - 
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 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 
                                                  (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2559      
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่า      

   ด้วยมูลค่ายติุธรรม      
เงินลงทุนเผื่อขาย (ระดบั 2) 1  1 - - 

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า      

    ด้วยมูลค่ายติุธรรม      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,007)  (1,001) - - 
หุน้กู ้ (5,829)  (5,980) (5,829) 5,980 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (61) (66) - - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
(มูลค่าตามสญัญา 1,000 ลา้นบาท 
   (หมายเหตุ 19)) 

 
1 

  
- 

 
1 

 
- 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืม และหุน้กูค้าํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย 
ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีฝ่ายบริหารคาดวา่กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ีในรายงาน 
 
มูลค่ายุติธรรมสาํหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้น
ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาตาม
ความเหมาะสม 
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35 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้     
   การก่อสร้างโรงแรม 326,515 227,435 1,908 374 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14,038 20,826 - - 
   ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า 24,822 3,952 - - 
รวม 365,375 252,213 1,908 374 

 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีและสญัญาบริการระยะยาวกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา 1 - 35 ปีจนถึงปี 
2588 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่าและค่าบริการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ิน 

   ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบ่อกเลิกไม่ได้   
  

ภายในหน่ึงปี 576,986 586,463 - - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 875,046 873,192 - - 
หลงัจากหา้ปี 770,692 785,366 - - 
รวม 2,222,724 2,245,021 - - 

 
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ      
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 147,644 52,320 97,565 9,880 
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36 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดย้ื่นฟ้องลูกหน้ีรายหน่ึง (ผูค้ดัคา้น) เป็นจาํนวนเงินรวม 209.8 
ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย สําหรับค่าบริหารจดัการคา้งจ่ายจาํนวน 51.2 ลา้นบาทและเรียกร้องค่าชดเชยสําหรับความ
เสียหายอ่ืนเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาบริหารโรงแรม ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นคาํร้อง
ปฏิเสธค่าชดเชยและไดเ้รียกร้องค่าชดเชยสาํหรับความเสียหายจากการทุจริตและไม่ปฏิบติัตามสัญญาของบริษทั
ยอ่ยในระหวา่งการบริหารโรงแรมของผูค้ดัคา้นเป็นจาํนวนเงิน 918.4 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย ขณะน้ีคดีความดงักล่าว
อยูใ่นระหวา่งการยืน่คดัคา้นของบริษทัยอ่ยต่อการฟ้องแยง้ของผูค้ดัคา้น 
 
จากความเห็นทางกฎหมาย ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัยอ่ยมีโอกาสสูงท่ีจะชนะการฟ้องร้องต่อผูค้ดัคา้นสาํหรับค่าบริหาร
จดัการคา้งจ่ายจาํนวน 51.2 ลา้นบาท นอกจากน้ีผูบ้ริหารเช่ือวา่การฟ้องแยง้เรียกร้องค่าชดเชยของผูค้ดัคา้นต่อบริษทั
ยอ่ยสูงเกินไปและไม่มีหลกัฐานท่ีชอบดว้ยเหตุผลในการเรียกร้องค่าชดเชยต่อความเสียหายดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
มีหลกัฐานสนบัสนุนท่ีจะโตแ้ยง้และไม่มีภาระหน้ีสินจากการเรียกร้องค่าชดเชยดงักล่าว ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้องในงบการเงิน ขณะน้ีการ
ฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยและการฟ้องแยง้อยูร่ะหวา่งขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ 
 

37    เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน     
 

  เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 
ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงจะจดัข้ึนใน
วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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38  การจดัประเภทรายการใหม่ 
   

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการนําเสนอ 
งบการเงินปี 2560 
 

                                                                   2559 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,089  (100)  989 33  -  33 
เงินลงทุนชัว่คราว 53  100 153  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคล           
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (66)  66  -    (424)  -  (424)  

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคล           
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     (66) (66)  -  -  - 

   -     -   

 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ           
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 823  (88) 735  243  (6)  237 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,993  88  5,081 563  6  569 
   -     -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกว่า 
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