
 



 

 



สารบัญ 

 

      สารจากกรรมการผู้อาํนวยการ  

 หน้า 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 6 

3. ปัจจยัความเส่ียง 14 

4. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 16 

5. ผูถื้อหุน้ 18 

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 20 

7. โครงสร้างการจดัการ 21 

8. การกาํกบัดูแลกิจการ 31 

9. ความรับผดิชอบต่อสงัคม 43 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 47 

11. รายงานระหวา่งกนั 49 

12. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 55 

13. การวเิคราะห์และอธิบายของฝ่ายจดัการ 56-69 

14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 70 

15. รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 71 

16. รายงานความเห็นของคณะกรรมการ 72 

17. งบการเงิน 73-126 

18. รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั เอกสารแนบ 1 

 

  



 

 

 

                     

 

 

                        ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 กลุ่มโรงแรมเอเชีย 



สารจากกรรมการผู้อาํนวยการ 

 ช่วงปี 2556 น้ี  ประเทศไทยไดรั้บความนิยมจากชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศอย่างมาก  มีนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศเขา้มาในประเทศสูงถึง  26.74  ลา้นคน  เพ่ิมจากปีท่ีแลว้ คิดเป็นร้อยละ 19.60  มาจากการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของ
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะในช่วงมกราคม-กนัยายน ท่ีขยายตวัถึงร้อยละ 23  แต่เน่ืองจากมีการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการท่องเท่ียว
ของจีนในเดือนตุลาคม ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวจีนขยายตวัลดลงจากร้อยละ 103 ในเดือนกนัยายน เป็นร้อยละ 17 ในเดือนตุลาคม  
และผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทยทาํให้ไตรมาส 4  จนถึงไตรมาส 1  ปี 2557 ท่ีมีการประกาศใช ้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน     
ทาํให้นกัท่องเท่ียวจากประเทศต่าง ๆ กงัวลในความปลอดภยั ไม่เขา้มาเท่ียวในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร   
อยา่งไรก็ตามหากสถานการณ์ทางการเมืองคล่ีคลายลง เช่ือวา่นกัท่องเท่ียวจะกลบัเขา้เท่ียวเช่นเดิม   ฝ่ายรัฐคงตอ้งเร่งเสริมสร้าง
บรรยากาศ การท่องเท่ียว เพ่ือดึงดูดความสนใจแก่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพ่ือให้ไดเ้งินตราต่างประเทศเขา้มา
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศอยา่งต่อเน่ือง อนัก่อใหเ้กิดความเติบโตดา้นเศรษฐกิจ สังคมในอนาคต 

 ช่วงตน้ปี 2556 โรงแรมเอเชีย ราชเทว ีมีลกูคา้เขา้พกัสูงมากกวา่ร้อยละ 70  พนกังานทุกคน ทุกฝ่ายแมจ้ะเหน็ดเหน่ือยแต่
ใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดีเป็นท่ีประทบัใจ  ต่อมาไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงปลายปี 2556  แต่ไม่มากนกั  
ด้วยแขกจองเข้าพกัล่วงหน้าก่อนเกิดวิกฤต  ส่วนโรงแรมเอเชียพทัยาและเอเชียแอร์พอร์ท ตั้ งอยู่นอกเขตชุมนุม ไม่ได้รับ
ผลกระทบ  แต่เม่ือการชุมนุมยืดเยื้อ เร่ิมไดรั้บผลกระทบเช่นกนั  อยา่งไรก็ดี ในปี 2556  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากธุรกิจ
โรงแรม 730.58 ลา้นบาท  และมีรายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ี 585.64 ลา้นบาท รวมรายไดจ้ากการประกอบการ 1,316.22 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 161.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.99  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่) 
499.25 ลา้นบาท  โดยมาจากกาํไรของการดาํเนินงานธุรกิจปกติจาํนวน  86.88 ลา้นบาท และกาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัย่อย จาํนวน 412.37 ลา้นบาท  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ผลประกอบการปีน้ีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเติบโตข้ึน  340.07 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ213.64 

สาํหรับธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ี ซ่ึงมีบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต มี
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่เช่ือมกบัอาคารเดิม (โครงการเซียร์ สตรีท) มูลค่าประมาณ 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าการ
ก่อสร้างจะแลว้เสร็จในปลายปี 2557   พร้อมกบัการก่อสร้างโครงการหอพกัเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนใกลเ้คียง  ซ่ึงจะ
ช่วยใหผ้ลประกอบการของกลุ่มบริษทัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

  นอกจากน้ี ในการดาํเนินงานในปี 2556บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ
บริษทั  ดว้ยตระหนกัวา่ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้  พนกังาน  คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม มีความสาํคญัต่อบริษทัอยา่งยิง่  จึงเขา้
ร่วมโครงการ Green Hotel  มีช่ือวา่ “ Green ASIAHotel”  ท่ียดึหลกัธุรกิจเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อสถานทาํงานใหดี้ข้ึน 
ดูแลการใชท้รัพยากรให้คุม้ค่า  ไม่เป็นภาระต่อสังคมในอนาคต ดว้ยตระหนกัดีว่า บริษทัของเราจะเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง 
ย ัง่ยนื จึงควรมีความรับผดิชอบ ทาํกิจกรรมร่วมกนั เพ่ือใหเ้กิดความเป็นมิตรไมตรี เอ้ือเฟ้ือ ต่อกนัและ อยูร่่วมกนัดว้ยความสุข   

ทา้ยน้ี ในปี 2557น้ี บริษทัของเราไดเ้ตรียมการเพ่ือรับมือกบัอุปสรรค วิกฤตการณ์ปัญหาต่างๆ เพื่อให้แผนงานของ
บริษทัเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละพร้อมท่ีจะใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ ให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้น อยา่งไรกต็ามทุกส่ิง
จะสําเร็จไดต้อ้งอาศยัดว้ยความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานของพนักงานทุกระดบัชั้น ลูกคา้ผูมี้อุปการคุณ และผูถื้อหุ้น 
กระผมในนามคณะกรรมการบริษทั ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่บริษทัเป็น
อยา่งดีตลอดมา 

 

   สุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร  

กรรมการผูอํ้านวยการ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั                    บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) (ASIA)  
ประเภทธุรกิจ         ประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร และธุรกิจใหเ้ช่าช่วงพ้ืนท่ี  
 

ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร   
      ไดแ้ก่ บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)  บริหารงาน “โรงแรมเอเชีย”  ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็  จาํกดั (AP) - บริษทัยอ่ย บริหารงาน “โรงแรมเอเชียพทัยา”  ตั้งอยูท่ี่  เขาพระตาํหนกั   
พทัยา  อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี    
บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั (AA) - บริษทัยอ่ย บริหารงาน “โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท” ตั้งอยูบ่น 
อาคารเซียร์ รังสิต ริมถนนพหลโยธิน อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และโรงแรมเอเชียชะอาํ ตั้งอยูริ่มหาดชะอาํ 
จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ธุรกิจใหเ้ช่าช่วงพ้ืนท่ี 
            ไดแ้ก่ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (ZP)  – บริษทัยอ่ย บริหารงาน “ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต” ตั้งอยูท่ี่  
ถนนพหลโยธิน อาํเภอลาํลกูกา  จงัหวดัปทุมธานี  และ  ZP   มีบริษทัยอ่ยอีก  2  บริษทั  ทาํธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ คือ 
บริษทั เซียร์ แอสเซท จาํกดั “ZA” และ ZEER OVERSEA LLC “ZO” ประกอบธุรกิจศนูยก์ารคา้ท่ี San Francisco, USA 
 

1.1 วสัิยทศัน์ 
 

       บริษทัมีนโยบายของการดาํเนินธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร รักษามาตรฐานอยู่ในระดบัส่ีดาว  มุ่งสร้างสรรการ
บริการใหป้ระทบัใจแก่ลูกคา้ทุกกลุ่ม ทุกระดบั  ดว้ยความรับผิดชอบแก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปรับปรุงและพฒันาองค์
ความรู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนใหค้วามสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  เพ่ือความสาํเร็จท่ีย ัง่ยนื 
 

ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร  : มีวตัถุประสงคร์องรับกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของแต่ละโรงแรม ตามทาํเลท่ีตั้งสถานประกอบการ  เช่น  
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ซ่ึงก่อตั้งข้ึนมาตั้งแต่ ปี 2509 เป็นท่ีรู้จกัมีช่ือเสียงมานานปี เน่ืองจากตั้งอยู่ใกลศู้นยก์ารคา้ระดบัสูง เช่น 
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคอฟเวอร่ี และศูนยก์ารคา้มาบุญครอง ท่ีจาํหน่ายสินคา้หลากหลาย ขายส่ง ขายปลีก และ
สินคา้กลุ่มไอทีท่ีสําคญัท่ีมีราคาสูง หรือราคามือสอง อีกทั้งอาคารโรงแรมเช่ือมกบัสถานีรถไฟฟ้า “ราชเทวี” ทาํให้สะดวกและ
ปลอดภยัในการเดินทางของกลุ่มลูกคา้นกัท่องเท่ียวมาเอง หรือกรุ๊ปทวัร์ ลูกคา้จดัเล้ียงและสัมมนา  หรือลูกคา้ภตัตาคาร ท่ีมาใช้
บริการในโรงแรม   
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ตั้งอยูบ่นอาคารศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต จงัหวดัปทุมธานี  มีห้องจดัเล้ียง ห้องสัมมนา และห้องพกัสาํหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการสนามบินดอนเมือง รองรับกลุ่มลูกคา้ท่ีอยูบ่ริเวณส่วนเหนือกรุงเทพมหานคร จงัหวดัใกลเ้คียงทั้งหมด 
ซ่ึงมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงต่อเน่ืองมาตลอด 
โรงแรมเอเชียพทัยา  ตั้งอยูบ่นเขาพระตาํหนกั พทัยา จงัหวดัชลบุรี บนเน้ือท่ีกวา่ 44 ไร่ บรรยากาศเงียบสงบ ติดชายทะเลหาดทราย
สวยงาม เหมาะสาํหรับผูม้าพกัผอ่น มีหอ้งประชุมสาํหรับตลาดสัมมนา เป็นท่ีช่ืนชอบของลกูคา้ต่างประเทศและชาวไทย  
โรงแรมเอเชียชะอํา  อยูริ่มชายหาดชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี รองรับลูกคา้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ท่ีตอ้งการพกัผ่อน สะดวก 
เรียบง่าย อยูไ่ม่ไกลจากหัวหิน แหล่งท่องเท่ียวเปิดใหม่ยา่นใกลเ้คียง มีห้องประชุมสาํหรับตลาดสัมมนา เป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้
ต่างประเทศและชาวไทย  
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ธุรกิจให้เช่าช่วงพ้ืนท่ี (อสังหาริมทรัพย)์ : มีวตัถุประสงคพ์ฒันาชุมชน บริเวณส่วนเหนือกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คียง มี
ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่  ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีกวา่ 88 ไร่  ปัจจุบนัส่งเสริมเป็นศูนยก์ารคา้ประเภทไอที  ใชช่ื้อ
วา่ “ศูนยก์ารคา้ไอที เซียร์รังสิต”   และในปี 2555-2556 มีการขยายโครงการเพ่ิมอีก 1 โครงการ “ศูนยก์ารคา้เซียร์ สตรีท” สร้าง
เช่ือมกบัอาคารเดิม เพ่ือจดัเป็นศนูยก์ารคา้เส้ือผา้ ขายส่ง ขายปลีก คาดกวา่จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ปี 2558 และโครงการหอพกั จาํนวน 
11 อาคาร เพ่ือกลุ่มคนทาํงานละแวกใกลเ้คียง ท่ีสามารถเช่าพกัในราคาไม่สูงมาก  นอกจากน้ีปี 2554 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกา  ทาํให้เกิดโอกาสการขยายการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ คือ ZO บริษทัยอ่ยของ ZP ดาํเนินธุรกิจ
ศนูยก์ารคา้ขนาดเลก็ ท่ีเมือง San Francisco สหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดรั้บค่าเช่ามาตลอด 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 
 

               ประวติัความเป็นมาของบริษทัและบริษทัยอ่ย  บริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้น แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 ขอ้ 1.2  ท่ีแสดงไวใ้น 
website ของบริษทั: www.asiahotel.co.th , www.sec.or.th , และ www.set.or.th  
            
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา 
 - ในปี 2556  เดือนสิงหาคม 2556  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 ของ ZO บริษทัยอ่ยของ ZP  มี
มติเพ่ิมทุนจาํนวน 5.66 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือนาํเงินมาชาํระหน้ีใหแ้ก่ ZP  และท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 16 
กนัยายน 2556 ของ ZP  มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย ZO โดยแปลงหน้ีเป็นทุน ซ่ึงจากเดิมบริษทั ZP ให ้ ZO กูย้มืเงิน
จาํนวน 6.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ คงเหลือหน้ีคา้งจาํนวน 5.66 ลา้นเหรียญสหรัฐ  มีผลให ้ZO  มีเงินลงทุน 5,760,000  เหรียญสหรัฐ 
โดย ZP  ลงทุนเป็นเงินทั้งส้ิน 5,754,000 เหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนถือหุน้เพิ่มข้ึนจากเดิม 94% เป็น 99.90%  เพ่ือให ้ZO มีศกัยภาพ
ในการขยายธุรกิจในอนาคต 
 - ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 นายกาํพล เตชะหรูวิจิตร    ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ   ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งและ
ผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัเอเชียถึงแก่กรรม       แต่บริษทัยงัมิไดมี้การเปล่ียนแปลงอาํนาจกรรมการแต่อยา่งใด   แต่ไดแ้ต่งตั้งนายสุรพงษ ์
เตชะหรูวิจิตร เป็นกรรมการผูอ้าํนวยการ ของกลุ่มบริษทัเอเชียโฮเต็ล เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2557     ส่วนตาํแหน่งประธาน
กรรมการ อยูร่ะหวา่งการสรรหา โดยใหมี้คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน)                                              - 3 -                                                     รายงานประจําปี 2556 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 
ปัจจุบนับริษทัมีการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร และกลุ่มธุรกิจใหเ้ช่า

ช่วงพ้ืนท่ี โดยมีการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม ดงัน้ี  

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท  ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
  

               
ความสัมพนัธ์กบักลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
            บริษทั เอ.บี.เค.เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (ABK)   เป็น Holding Company ถือหุน้บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) (ASIA) 
ร้อยละ 46.33 และมีรายไดจ้ากเงินปันผลท่ีมาจาก ASIA เท่านั้น มิไดป้ระกอบกิจการอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ หรือ 
ความจาํเป็นตอ้งพ่ึงพิง  บริษทั ABK  ถือหุน้โดยกลุ่มเตชะหรูวิจิตร ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ASIA  ถือหุน้ร้อยละ 33.53 และส่วนท่ีเหลือ
เป็นบุคคลภายนอกถือหุน้ร้อยละ 66.47   ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  กลุ่มเตชะหรูวจิิตร ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ASIA อยูใ่น
ปัจจุบนั ถือหุน้ในบริษทั ASIA ทางตรงร้อยละ 14.49 และทางออ้มผา่นบริษทักลุ่มบริษทั เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั  รวมถือ
หุน้ทางตรงและทางออ้ม ใน ASIA คิดเป็นร้อยละ 61.94    

                

นโยบายการแบ่งแยกธุรกจิของกลุ่มบริษัทเอเชีย กบั บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
                  บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อความชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจทั้งสอง  และเพ่ือ

ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเอเชียโฮเตล็ ซ่ึงเป็นธุรกิจโรงแรม และกลุ่มบริษทัเซียร์ ซ่ึงเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ในอนาคต ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี  48   เม่ือวนัท่ี 9  เมษายน 2553 อนุมติันโยบายแบ่งแยกการดาํเนินงานระหวา่งกนัของ
บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) (ASIA) และบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (ZEER) แลว้ และต่อมามีการทบทวน
นโยบายดงักล่าวโดยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใหเ้กิดความชดัเจนต่อบุคคลทัว่ไป ผา่นท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 50 ในวนัท่ี 12 
เมษายน 2555 ล่าสุดไดป้รับปรุงเก่ียวกบัเน้ือหาและหลกัการทั้งสองกลุ่มธุรกิจตกลงทาํเป็นสัญญาการแบ่งแยกธุรกิจท่ีจะไม่ทาํ
ธุรกิจแข่งขนักนั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 สรุปดงัน้ี 

  

  คาํจํากดัความ 

100% 

99.42% 
บจก. เอเชียพทัยาโฮเตล็  “AP” 

 บจก. เอเชีย แอร์พอร์ทโฮเตล็   
“AA” 

94.85% 

ธุรกิจใหเ้ช่าช่วง ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร 

บมจ.เอเชียโฮเตล็ 

บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี “ZP” 

บจก. เซียร์ แอสเซท “ZA” 

96.99% 

บจก.เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพรส์ 

46.33% 

ZEER  OVERSEA  LLC “ZO” 

99.00% 
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“กลุ่มบริษทัเอเชียโฮเตล็” บริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยอีก 2 แห่งของบริษทั เอเชียโฮเต็ล 
จาํกดั (มหาชน) คือ บริษทั เอเชียพทัยาโฮเต็ล จาํกดั และบริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล 
จาํกดั ซ่ึงทาํธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั  

“กลุ่มบริษทัเซียร์”  บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (บริษทัย่อยของบริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั 
(มหาชน)) และบริษทัยอ่ยอีก 2 แห่งของบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) คือ 
บริษทั เซียร์ แอสเซท จาํกดั และ Zeer Oversea LLC. ซ่ึงทาํธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั 

 

 กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลมีนโยบาย ดังนี ้
1) นโยบายการดาํเนินธุรกิจ 
1.1 กลุ่มบริษทัเอเชียโฮเต็ล มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดา้นโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท ์รวมถึงการรับจา้งบริหารโรงแรมและ

เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์ โดยมีลกัษณะการครอบครองเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ, เป็นผูเ้ช่า หรือเขา้ครอบครองในลกัษณะการเขา้
บริหารซ่ึงมีลกัษณะการใหบ้ริการดงัน้ี 
‐ การให้บริการดา้นโรงแรม ภตัตาคาร ห้องจดัเล้ียง และส่ิงอาํนวยความสะดวกทัว่ไปสําหรับโรงแรม เพ่ือนกัท่องเท่ียว 

ทั้งน้ียงัรวมถึงการทาํการตลาดของโรงแรมนั้นๆ  
‐ การให้บริการดา้นเซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์ โดยเป็นอพาร์ทเมน้ท์ท่ีมีบริการ เพื่ออาํนวยความสะดวกต่างๆ ในลกัษณะ

เดียวกนักบัโรงแรมแต่เป็นลกัษณะของสัญญาเช่าระยะยาว  
‐ การรับจา้งบริหารโรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท ์เป็นการเขา้ครอบครองและจดัใหบ้ริการดา้นโรงแรม และเซอร์วิส 

อพาร์ทเมน้ท์ โดยเขา้ตกลงกบัเจา้ของกรรมสิทธ์ิและไดรั้บประโยชน์ในรูปของส่วนแบ่งรายได ้หรือตามวิธีท่ีกาํหนด
เป็นกรณีไป 

1.2 กลุ่มบริษทัเอเชียโฮเตล็จะไม่ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้และ/หรือพฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ เพ่ือมิใหเ้ป็นการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัเซียร์ได ้ 

 

2) นโยบายการทาํธุรกรรมระหวา่งกนั 
กรณีกลุ่มบริษทัเอเชียโฮเตล็ทาํธุรกรรมใดๆ กบับุคคลเก่ียวโยง เช่น กลุ่มบริษทัเซียร์ เป็นตน้ จะตอ้งปฎิบติัแบบรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และแกไ้ขเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

นโยบายของกลุ่มบริษัทเซียร์ 
1) นโยบายการดาํเนินธุรกิจ 
1.1 กลุ่มบริษทัเซียร์ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยบริษทัจะเขา้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น ศูนยก์ารคา้และ 

Shopping Mall ทั้งในรูปของการเขา้เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือเขา้เป็นผูเ้ช่า เพ่ือดาํเนินการพฒันาทั้งรูปแบบของการก่อสร้าง 
และปรับปรุง และ/หรือจดัให้มีการบริหารจดัการข้ึน ซ่ึงจะทาํให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน และรับประโยชน์ในการพฒันา
อสังหาริมทรัพยน์ั้นในรูปของการให้เช่าอสังหาริมทรัพยห์รือขายธุรกิจพร้อมอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือท่ี
เป็นเจา้ของสิทธิการเช่านั้น 

1.2 กลุ่มบริษทัเซียร์ไม่ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะให้เช่าห้องพกัท่ีมีการให้บริการเยี่ยงโรงแรม เช่นห้องพกัโรงแรมหรือห้องพกัราย
เดือนท่ีมีบริการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการใหเ้ช่าหอ้งพกั เช่น เซอร์วสิ อพาร์ทเมน้ท ์ โดยมีบริการทาํความสะอาด เปล่ียนผา้ปูท่ี
นอน รวมถึงผา้เชด็ตวั ดว้ย เพ่ือมิใหเ้ป็นการดาํเนินธุรกิจท่ีแข่งขนักบักลุ่มบริษทัเอเชียโฮเตล็  

2) นโยบายการทาํธุรกรรมระหวา่งกนั 
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กรณีกลุ่มบริษทัเซียร์ทาํธุรกรรมใดๆ กบับุคคลเก่ียวโยง เช่น กลุ่มบริษทัเอเชียโฮเตล็ เป็นตน้ จะตอ้งปฏิบติัแบบรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และแกไ้ขเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

หากเกดิกรณีทีฝ่่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบัตติามข้อตกลงข้างต้น ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ใหผู้ท้กัทว้งแจง้ทกัทว้งไปยงัคู่กรณี โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(ข)  เม่ือผูถ้กูทกัทว้งไดรั้บแจง้ทกัทว้งแลว้ จะตอ้งช้ีแจงใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบ ภายใน 30 วนั จากวนัท่ีไดรั้บแจง้ทกัทว้ง 
       วา่ ไดมี้การละเมิดการแข่งขนัทางธุรกิจตามบนัทึกขอ้ตกลงแบ่งแยกธุรกิจฉบบัน้ีหรือไม่ 
(ค)  หากมีการละเมิดใหฝ่้ายท่ีถกูทกัทว้งดาํเนินการขายกิจการนั้น โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 180 วนันบั   
       จากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือทกัทว้ง ทั้งน้ีในการดาํเนินการปฏิบติัตามประกาศและขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
       รวมถึงนโยบายและขอ้ปฏิบติัของบริษทั 
(ง)  หากฝ่ายท่ีทกัทว้งไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง ฝ่ายท่ีทกัทว้งมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีไม่สงวน 
      สิทธิใหฝ่้ายท่ีถกูทกัทว้งรับผดิชอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  



 

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน)                                              - 6 -                                                     รายงานประจําปี 2556 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) (ASIA) เร่ิมประกอบธุรกิจโรงแรม ภายใตช่ื้อ “โรงแรมเอเชีย” เม่ือปี 2509 โดย
กลุ่มตระกลูเตชะหรูวจิิตร และไดข้ยายธุรกิจโรงแรม อีก 3 แห่ง คือ “โรงแรมเอเชียพทัยา” ตั้งอยู ่พทัยา จงัหวดัชลบุรี , “โรงแรม
เอเชียแอร์พอร์ท” ตั้งอยู ่ อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี และ “โรงแรมเอเชียชะอาํ” ตั้งอยูอ่าํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี  และ
ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าช่วงพ้ืนท่ี คือ “ศนูยก์ารคา้เซียร์ รังสิต” ตั้งอยู ่อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และ “Glendale Plaza” 
ตั้งอยู ่ลอสเองเจลลิส แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 
ลกัษณะการดําเนินงาน    
1)  บริษัท เอเชียโฮเตล็ จํากดั (มหาชน) “โรงแรมเอเชีย” 

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินกิจการโรงแรมและภตัตาคาร เป็นอาคารสูง 16 ชั้น  1  หลงั, อาคารสูง 
11 ชั้น 2 หลงั, อาคาร 12 ชั้น 1 หลงั เพ่ือให้บริการดา้นท่ีพกั จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  อาคารบริการ 5 ชั้น 1 หลงั อาคาร
สาํนกังานให้เช่า  ร้านคา้ให้เช่า และอาคารจอดรถ สูง 12 ชั้น พร้อมให้บริการอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม 
โรงแรมเอเชีย ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 6-0-6 ไร่ บนถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบั
มาตรฐานการใหบ้ริการในระดบัส่ีดาว ลกัษณะการใหบ้ริการของโรงแรม แบ่งเป็นดงัน้ี 

1.1)  การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  
ปัจจุบนัทางโรงแรม มีหอ้งพกัรวมทั้งส้ิน 601 หอ้ง โดยมีอตัราค่าเช่าหอ้งพกั อยูร่ะหวา่ง 1,500-2,700 บาท  
และอตัราเขา้พกั ระหวา่ง 66.91% - 87.72% ในปี 2556   

  
1.2)  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  

โรงแรมมีภตัตาคารจาํหน่ายอาหารไทยและอาหารต่างประเทศและหอ้งจดัเล้ียง เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมาพกัและลูกคา้
อ่ืน ๆ ทัว่ไป ดงัน้ี 

-  ภตัตาคารและคอ๊ฟฟ่ีช๊อพ ใหบ้ริการ จาํนวน 4 หอ้ง ขนาดความจุ 80-250 ท่ีนัง่  
- ห้องจดัเล้ียง ขนาดต่างๆ รวม 11 ห้อง เพ่ือบริการจดังานสัมมนาของหน่วยงานราชการและ 
บริษทัเอกชน ตลอดจนงานเล้ียงวนัเกิด, งานแต่งงาน, งานเล้ียงเกษียณ และอ่ืนๆ  คือ ขนาดความจุ 
20-50 คน จาํนวน 5 หอ้ง, ขนาดความจุ 100-300 คน จาํนวน 4 หอ้ง, ขนาดความจุ 600 คน จาํนวน 1 
หอ้ง และ ขนาดความจุ 1,500 คน จาํนวน 1 หอ้ง 

               1.3) การใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ  

  อาทิ Health Club สระวา่ยนํ้า 2 สระ (ท่ีชั้น 5 และชั้น 12) บริการพ้ืนท่ีใหเ้ช่า บริการอ่ืน เช่น การแสดง The Playhouse          
Show บริการจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง และของท่ีระลึก การทาํนายโชคชะตาราศี บริการ อินเทอร์เน็ต 
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2) บริษัท เอเชียพทัยาโฮเตล็ จํากดั “โรงแรมเอเชียพทัยา” 
บริษทั เอเชียพทัยา โฮเตล็ จาํกดั “โรงแรมเอเชียพทัยา” ดาํเนินกิจการโรงแรมและภตัตาคาร เป็นอาคารสูง 7 ชั้น ตั้งอยู่

บนเน้ือท่ี 44-0-15.8 ไร่ ตั้งอยู่ท่ีเขาพระตาํหนัก มีหน้าผาสูง ติดชายหาดริมทะเล อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ให้บริการ
ทางดา้นห้องพกั และใหบ้ริการหอ้งจดัเล้ียงและหอ้งประชุมสัมมนา, ภตัตาคาร, ค๊อฟฟ่ีช๊อพ, สนามกอลฟ์ ตลอดจนส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ สาํหรับลกูคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถแบ่งเป็นประเภทได ้ดงัน้ี 

2.1) การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั ปัจจุบนัทางโรงแรมมีหอ้งพกัทั้งส้ิน 320 หอ้ง โดยมีอตัราค่าเช่าหอ้งพกั อยูร่ะหวา่ง  
        1,400-2,500 บาท และอตัราเขา้พกั ระหวา่ง  49.60% - 96.83% ในปี 2556 

2.2) การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมี ภตัตาคาร หอ้งจดัเล้ียง และหอ้งประชุมสัมมนา สาํหรับหน่วยงานต่างๆ     
       และธุรกิจเอกชน บริการแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทัว่ไปของโรงแรม ดงัน้ี 

- ภตัตาคารและคอ๊ฟฟ่ีช๊อพ ใหบ้ริการจาํนวน 5 หอ้ง ขนาดความจุ 50-200 ท่ีนัง่ และ Pool Side Bar  
- หอ้งจดัเล้ียง ขนาดต่าง ๆ รวม 6 หอ้ง เพ่ือบริการกลุ่มสัมมนา สาํหรับหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน คือ  
  ขนาดความจุ 50-100 คน จาํนวน 4 หอ้ง, ขนาดความจุ 350 คน จาํนวน 1 หอ้ง, ขนาดความจุ 700 คน จาํนวน 1  
  หอ้ง, ขนาดความจุ 20-50 คน จาํนวน 5 หอ้ง  

2.3) การใหบ้ริการดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ Health Club ร้านคา้เช่า ร้านเสริมสวย บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ นวดเทา้ 
สนามกอลฟ์ขนาด 9 หลุม สนามเทนนิส สระวา่ยนํ้า อินเทอร์เน็ต 
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3) บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จํากดั “โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท” 
บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั  “โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท” ดาํเนินกิจการโรงแรมและภตัตาคาร ตั้งอยูช่ั้น 9 - 18 บน

อาคารศนูยก์ารคา้เซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี มีพื้นท่ีใชส้อยรวม 39,380 ตารางเมตร สามารถ
แบ่งเป็นประเภทได ้ดงัน้ี 

3.1) การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั ปัจจุบนัทางโรงแรมมีหอ้งพกัรวม 318 หอ้ง แบ่งเป็นการใหบ้ริการดงัน้ี  
    - หอ้งพกัโรงแรม จาํนวน 394 หอ้ง โดยมีอตัราค่าเช่าหอ้งพกั อยูร่ะหวา่ง 1,300-2,200 บาท  
       และอตัราเขา้พกั ระหวา่ง 36.50% - 73.10% ในปี 2556 

- หอ้งพกัระยะยาว (Service Apartment) จาํนวน 84 หอ้ง โดยมีอตัราค่าหอ้ง อยูร่ะหวา่ง เดือนละ 26,400-    
  31,400 บาท และอตัราเขา้พกั ระหวา่ง 27% -56% ในปี 2556 

3.2) การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมี ภตัตาคาร หอ้งจดัเล้ียง และหอ้งประชุมสัมมนา สาํหรับหน่วยงานต่างๆ  
        และธุรกิจเอกชน บริการแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทัว่ไปของโรงแรม ดงัน้ี 

- ภตัตาคารและคอ๊ฟฟ่ีช๊อพ ใหบ้ริการจาํนวน 3 หอ้ง ขนาดความจุ 50-200 ท่ีนัง่ 

- หอ้งจดัเล้ียง ขนาดต่าง ๆ รวม 6 หอ้ง เพ่ือบริการกลุ่มสัมมนา สาํหรับหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน คือ 
ขนาดความจุ 100-200 คน จาํนวน 3 หอ้ง, ขนาดความจุ 150-300 คน จาํนวน 1 หอ้ง, ขนาดความ
จุ 300-500 คน จาํนวน 1 หอ้ง, ขนาดความจุ 500-800 คน จาํนวน 1 หอ้ง  

3.3) การใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านเสริมสวย สระวา่ยนํ้า  
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4) บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จํากดั “โรงแรมเอเชียชะอาํ” 
                     บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั  “โรงแรมเอเชียชะอาํ ”  ดาํเนินธุรกิจโรงแรม บริเวณหาดชะอาํ อาํเภอชะอาํ
จงัหวดัเพชรบุรี เป็นอาคารโรงแรมสูง 17 ชั้นและอาคาร 4 ชั้น รวมจาํนวน 3 อาคาร จดัเป็นส่วนบริการ ดงัน้ี 

4.1) การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั    มีหอ้งพกัรวมทั้งส้ิน 214 หอ้ง   
                  มีอตัราค่าหอ้งพกัอยูร่ะหวา่ง 1,400-2,500 บาท และอตัราเขา้พกัระหวา่ง 20.68% - 44.61% ในปี 2556 
           4.2) การบริการอาหารและเคร่ือมด่ืม  โรงแรมมี ภตัตาคาร หอ้งจดัเล้ียง และหอ้งประชุมสัมมนา สาํหรับหน่วยงานต่างๆ  
                  และธุรกิจเอกชน บริการแก่ลูกคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทัว่ไปของโรงแรม ดงัน้ี 

- หอ้งอาหาร ใหบ้ริการจาํนวน 1 หอ้ง ขนาดความจุ 50-200 ท่ีนัง่ 

- หอ้งจดัเล้ียง ขนาดต่าง ๆ รวม 7 หอ้ง เพ่ือบริการกลุ่มสัมมนา สาํหรับหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน คือ 
ขนาดความจุ 85-90 คน จาํนวน 1 ห้อง ขนาดความจุ 100-200 คน จาํนวน 4 ห้อง, ขนาดความจุ 
250-300 คน จาํนวน 1 หอ้ง  

4.3) การใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ฟิตเนส ซาวน่า สระวา่ยนํ้า  
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5)  บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) “ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต” 
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“ZEER”) ดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้และพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์บนถนนวภิาวดี-รังสิต กม. 28-29 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยบริษทัเป็นเจา้ของศูนยก์ารคา้
ขนาดใหญ่โครงการเซียร์รังสิต ซ่ึงมีตาํแหน่งทางการตลาดเป็นศูนยก์ารคา้เฉพาะดา้นไอที รวมทั้งภายในอาคารเดียวกนัยงัมีการ
ใชส้อยแบบผสม (Mixed-Use Development) ทั้งโรงแรม ศูนยก์ารคา้ และเซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท ์ตวัอาคารมีพื้นท่ีก่อสร้างรวม
ทั้งหมด 273,960 ตารางเมตร (รวมศูนยก์ารคา้ โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท)์ มีพื้นท่ีให้เช่าโดยรวมประมาณ 136,134 ตาราง
เมตร (สัดส่วนร้อยละ 49 ของพ้ืนท่ีก่อสร้างทั้งหมด) นอกจากน้ี บริษทัยงัมีพื้นท่ีให้เช่าบริเวณภายนอกอาคาร ซ่ึงมีการแบ่งเป็น
พื้นท่ีรายย่อยให้เช่าในลกัษณะของตลาดสดและตลาดนัดบริเวณดา้นหน้าและรอบ ๆ อาคารเซียร์รังสิตอีกดว้ย มีพื้นท่ีรวม
ประมาณ 4,900 ตารางเมตร 

การดาํเนินการใหเ้ช่ามีการแบ่งช่วงการเช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว กบัผูป้ระกอบการคา้ปลีกภายในโครงการ  อาคาร
ศูนยก์ารคา้ 6 ชั้น และส่วนทาวเวอร์อีก 12 ชั้น ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนสํานกังานให้เช่า โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท และเซอร์วิส 
อพาร์ทเมน้ท ์ 

โครงการศูนยก์ารคา้ ไอที เซียร์ เป็นศูนยอิ์เลคทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไดรั้บการตอบสนองอย่างดียิ่ง และมี
ผูป้ระกอบการเขา้มาร่วมใหบ้ริการมากรายข้ึน และพื้นท่ีใหเ้ช่าบริเวณภายนอกอาคาร ใหเ้ช่าแก่รายยอ่ยในลกัษณะของตลาดนดั
และตลาดสด 

                    ณ ส้ินปี 2556 ศนูยก์ารคา้ไอที เซียร์ รังสิต มีอตัราการเช่าพ้ืนท่ีประมาณ 82% ของพื้นท่ีขาย โดยเป็นชั้น B, 1, 2 และ 3 
ซ่ึงผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผูข้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ชั้น 4 มีผูเ้ช่าใชเ้ป็นส่วนของสาํนกังานและคลงัสินคา้ และชั้น 
5 บางส่วนจดัเป็นหอ้งจดัเล้ียงของโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท  โดยในชั้น 7-9 เป็นพ้ืนท่ีใหเ้ช่าเป็นสาํนกังาน และชั้น 10-18 เป็น
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

 

 นอกจากน้ี ZEER ยงัไดล้งทุนในอสังหาริมทรัพยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 

 (1) โครงการโรงแรมหาดชะอาํ (ลงทุนในประเทศ) 
ZEER ไดล้งทุนซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารโรงแรม ตั้งอยูห่าดชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี และไดพ้ฒันา/

ปรับปรุงอาคารโรงแรม เป็นโรงแรมขนาด 214 หอ้ง และใหเ้ช่าเพ่ือดาํเนินธุรกิจโรงแรม ดว้ยวธีิการประกวดราคา
ทัว่ไป ซ่ึงบริษทั เอเชียแอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั เป็นผูเ้สนอผลประโยชน์สูงสุดและเป็นผูเ้ช่าจาก ZEER โดยใชช่ื้อ 
“โรงแรมเอเชีย ชะอาํ” 

                     ในปี 2556  ZEER  และ บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั ไดท้าํการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี ซ่ึงครบกาํหนด 
      เดือนตุลาคม 2559  

            

 (2) โครงการศนูยก์ารคา้ Glendale (ลงทุนในต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา) 
ZEER ไดล้งทุนซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารศนูยก์ารคา้ ตั้งอยู ่Glendale Boulevard, Los Angeles, California, USA. 

(โดยลงทุนผา่นบริษทัยอ่ย คือ ZEER OVERSEA LLC.)  
โครงการศนูยก์ารคา้ Glendale เป็นอาคารศนูยก์ารคา้ใหเ้ช่า ตั้งอยูบ่นท่ีดินเน้ือท่ี 0.80 เอเคอร์ (ประมาณ 2 ไร่) 

ประกอบดว้ย 2 อาคาร มีพื้นท่ีขายประมาณ 11,735 ตารางฟุต ปัจจุบนัมีผูเ้ช่าแลว้ประมาณ 100% ของพื้นท่ีขาย ซ่ึงผู ้
เช่าส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ท่ีเช่ามาแลว้กวา่ 5 ปี 
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ASIA มีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจใหเ้ช่าช่วงพื้นท่ี เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั ดงัน้ี 
       โครงสร้างรายได้หลกั  

ลกัษณะบริการ 

 
ดาํเนินการโดย 

% การถอืหุ้น ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ของบริษทั ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) 
-โรงแรม  
- ภตัตาคาร 

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทัใหญ่ 
(บริษทัจดทะเบียน) 

140.17 
114.18     

15.53 
12.64 

179.23    
125.92 

15.52 
10.91 

224.87 
139.86 

17.08 
10.63 

  
รวม 254.35 28.17 305.15 26.43 364.73 27.71 

-โรงแรม 
-ภตัตาคาร 

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) 

           99.42% 70.83 
33.06 

7.84  
3.67 

85.17 
44.06 

7.37 
3.82 

99.56 
56.18 

7.56 
4.27 

  
รวม 103.89 11.51 129.23 11.19 155.74 11.83 

-โรงแรม 
-ภตัตาคาร 

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ทโฮเตล็  
จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

100.00% 62.36   
41.09 

6.90  
4.55     

121.11 
72.94 

10.48 
  6.32 

134.66 
  75.45 

10.23 
  5.73 

  
รวม 103.45 11.45 194.05 16.80 210.11 15.96 

ใหเ้ช่าช่วงพื้นท่ี บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี           
จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) 

94.85% 441.34        48.87 526.26        45.58 585.64 44.50 

  
รวม 441.34 48.87 526.26 45.58 585.64 44.50 

  
รวมทัง้ส้ิน 903.03 100.0 1,154.69 100.0 1,316.22 100.0 
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   3.  ปัจจยัความเส่ียง 
 

1)    ปัจจัยภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท 
 

 ความเส่ียงต่อการผันผวนทางการเมืองและความไม่สงบในประเทศ 
  ในปี 2556 ในช่วงไตรมาส 4 ธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม ไดรั้บผลกระทบจากการผนัผวนทางการเมืองอยา่งมาก 

โดยเฉพาะโรงแรมเอเชียกรุงเทพ ซ่ึงตั้งอยูใ่นยา่นศนูยก์ลางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงในยามปกติเป็นยา่นสาํคญัของการคา้ขาย 
เป็นจุดสาํคญัต่อภาพลกัษณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจอยา่งมาก  แต่ในช่วงท่ีมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะไตรมาส 4 
ของปี 2556 น้ี  มีการชุมนุมประทว้งจดัตั้งหลายเวที  ในระยะใกลก้บัโรงแรมเอเชียกรุงเทพมาก  เช่น เวทีท่ีส่ีแยกปทุมวนั  
หรือ เวทีอนุสาวรียช์ยัสมรภมิู 

  ดงันั้น ความเส่ียงต่อความผนัผวนทางการเมือง ความไม่สงบในประเทศ ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2556 ถึงไตรมาส 1 ของปี 
2557 มีผลกระทบโดยตรงกบัรายไดข้องกลุ่มโรงแรมเอเชีย ส่วนโรงแรมเอเชียพทัยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท โรงแรมเอเชีย
ชะอาํ  และศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิต  ไดรั้บผลกระทบจากความวุน่วายทางการเมืองบา้ง  แต่ไม่รุนแรงเท่าท่ีโรงแรมเอเชีย
กรุงเทพ 

 

 ความเส่ียงต่อภาวะเศรษฐกจิทัว่โลกหดตัวลง  
       จากท่ีกลุ่มโรงแรมมีลกูคา้กลุ่มใหญ่มาจากยโุรป ดงันั้น  เม่ือเศรษฐกิจยโุรปยงัคงไดรั้บผลกระทบต่อเน่ืองจากวกิฤติ

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  ทาํใหก้ลุ่มลกูคา้จากยโุรปลดลงอยา่งมากมาหลายปีต่อเน่ือง  กลุ่มโรงแรมเอเชียท่ีเคยมีลกูคา้จาก
ยโุรปกไ็ดรั้บผลกระทบดงักล่าวเช่นกนั ซ่ึงเป็นความเส่ียง  แต่บริษทัไดล้ดความเส่ียงโดยเปิดตลาดกลุ่มลูกคา้ชาวเอเชียมาก
ข้ึน เช่น ปัจจุบนั (ปี 2556) มีลูกคา้จากรัสเซีย เกาหลี จีน มากข้ึน ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงต่อการท่ีภาวะเศรษฐกิจหดตวัทัว่
โลก  

     และจากการเปล่ียนฐานลกูคา้เป็นกลุ่มเอเชียในช่วงปี 2556 น้ี มีผลกระทบต่อราคาขายหอ้งพกัของบริษทัท่ีตํ่ากวา่
ปกติ แมจ้ะมีอตัราการเขา้พกัสูงข้ึน แต่อาจเป็นผลทาํใหอ้ตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ียลดลงบา้ง 

   

  ความเส่ียงในนโยบายภาครัฐ   
      รัฐบาลควรให้ความสําคญัต่อรายไดท่ี้มาจากการท่องเท่ียว ซ่ึงควรจะสนบัสนุนกิจกรรมในดา้นต่างๆ ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั หากภาครัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงนโยบายส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวไม่สอดคลอ้งกบัภาคธุรกิจนั้น อาจ
ทาํใหเ้กิดความเส่ียงได ้
             นอกจากน้ี นโยบายของรัฐเก่ียวกบัค่าจา้งแรงงาน รายวนัวนัละ 300 บาท กบัค่าแรง (เงินเดือน/ค่าตอบแทน) ของ
แรงงานท่ีจบปริญญตรีขั้นตํ่าเดือนละ  15,000 บาท ซ่ึงนโยบายค่าแรงวนัละ 300 บาท ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัมากนัก   
เน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายค่าแรงในระดบัน้ีอยูแ่ลว้  แต่ค่าแรงสาํหรับผูจ้บวฒิุการศึกษาปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท นั้น ส่งผล
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีพนักงานระดับน้ีมากข้ึนจาํเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนและ
ผลตอบแทนอ่ืนควบคู่กนั  ใหส้อดคลอ้งกบัประสิทธิภาพ คุณภาพของงานในแต่ละดา้น 
 

  ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
                  จากเหตุการณ์มหาอุทกภยั ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2554   ทาํให้ในปี 2555 กลุ่มบริษทัเอเชียให้ความสําคญัต่อการ

ปกป้องดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั ท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบโดยตรงในอนาคต  เช่น บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย (เจา้ของโครงการศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต) ไดล้งทุนสร้างเข่ือนป้องกนันํ้ าท่วมเพ่ิมจากระดบัความสูงเดิม 
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นอกจากการป้องกนัในทางตรงแลว้  บริษทัพยายามลดความเส่ียงโดยทาํอคัคีภยัประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นในเร่ืองอ่ืนๆ อีก
ดว้ย  ในปัจจุบนัปี 2556 บริษทัยงัคงเฝ้าระวงัเร่ืองภยัธรรมชาติ เตรียมความพร้อมปกป้องดูแลทรัพยสิ์นคงไวเ้ช่นเดิม 

 

     2)  ปัจจัยภายใน ทีม่ีผลต่อการประกอบธุรกจิต่อบริษัท 
       

    ความเส่ียงจากการขาดแรงงานด้านบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 
        ปัจจุบนับริษทัประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมและภตัตาคารใน

ปัจจุบนัมีการขยายตวัมาก ทั้งขนาดใหญ่และเลก็เกิดข้ึนใหม่มากมาย  ทาํใหแ้รงงานมีการเคล่ือนยา้ยเขา้และออกมีอตัราสูง ดงั
ในช่วงปีท่ีผา่นมา  ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการพฒันาฝีมือ ความเช่ียวชาญ อาจมีผลต่อการใหบ้ริการท่ีอาจบกพร่องไป  ทาํใหบ้ริษทั
ตอ้งเร่งพฒันาการฝึกอบรมบุคลากรใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานเพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการ 

 

  ความเส่ียงจากการไม่สามารถปรับราคาขายสูงขึ้นเม่ือเทยีบกบัต้นทุนทีสู่งขึ้น 
                 จากการท่ีมีการแข่งขนัสูงในธุรกิจน้ี ประกอบกบัตน้ทุนค่าแรง อาหาร วตัถุดิบต่าง ๆ มีราคาสูงข้ึน จากปีท่ีแลว้
ประมาณ 5-10% ทาํใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายสูงข้ึน ประกอบกบัราคาหอ้งพกัหรือราคาขายดา้นจดัเล้ียงท่ีไม่สามารถปรับข้ึนไดม้าก
ตามอตัราส่วนตน้ทุนท่ีปรับข้ึน  อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานลดลง 
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 4. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
    

 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
   บริษทั                       บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) (ASIA)  
   ประเภทธุรกิจ           ประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร และธุรกิจใหเ้ช่าช่วงพ้ืนท่ี 

ทะเบียนเลขท่ี           0107535000346    
โทรศพัท ์  0-2217-0808 โทรสาร 0-2215-2645     

 Home Page   www.asiahotel.co.th    
   ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   เลขท่ี  296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400    
   ทุนจดทะเบียน        หุน้สามญั 50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวม 500 ลา้น 

   ทุนชาํระแลว้           หุน้สามญั 32 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวม 320 ลา้นบาท 
 
นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

  ประเภทธุรกจิ ประเภท ทุนที่ออกและ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือ 
 ที่อยู่  ของหุ้น เรียกชําระแล้ว ที่ถือ หุ้นทั้งหมด 
    (ล้านบาท) (หุ้น) (%) 

บริษัท เอเชียพทัยาโฮเต็ล จาํกดั 352 หมู่ 2 ถนนพระตาํหนกั ตาํบล ธุรกิจโรงแรม หุน้สามญั 120.0 1,193   99.42% 
(บริษัทย่อย) หนองปรือ  อาํเภอบางละมุง ชลบุรี และภตัตาคาร     
 
บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จาํกดั  

 
99/2 หมู่ 8  ถนนพหลโยธิน ตาํบลคูคต  

 
ธุรกิจโรงแรม 

 
หุน้สามญั 

 
495.0 

 
4,949,993 

 
100.0% 

(บริษัทย่อย) อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และ Service-    
  Apartment และ     
  ภตัตาคาร     
บริษัท  เซียร์ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั  99  หมู่ 8  ถนนพหลโยธิน ตาํบลคูคต ธุรกิจใหเ้ช่าช่วง หุน้สามญั 225.0 213,412,200       94.85% 
 (มหาชน)   (บริษัทย่อย) อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี      

บริษัท เซียร์ แอสเซท จํากดั * 
“ZA” ถือหุ้นโดย “ZP” 

165 ซ.รังสิต-นครนายก 20  
ถนนรังสิต- นครนายก 
ตาํบลประชาธิปัตย ์จงัหวดัปทุมธานี 

ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์

หุน้สามญั       1.00      10,000 96.99% 

ZEER OVERSEA LLC.,  
 “ZO” ถือหุ้นโดย “ZP”   

2662   22nd Avenue 
 San Francisco, 
 CA., USA 94116 

ศูนยก์ารคา้
เพ่ือใหเ้ช่า 

หุน้สามญั           US$ 
5,760,000 

US$ 
5,754,000 

99.90% 

 

หมายเหตุ  * ZP ถือหุ้นสัดส่วน 96.99%  และ 99.90% ใน ZA  และ ZO ตามลาํดับ ส่งผลให้ASIA ถือหุ้นทางอ้อม 
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บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ 
 
นายทะเบียนหุ้นสามญั  : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

     62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
                                             โทร. 0-2359-1200 -01 
ผู้สอบบัญชี :  นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ  
                                           นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ  
                                              นายวสุิทธ์ิ เพชรพาณิชกุล             ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 

                                                            แห่งบริษทั สอบบญัชีดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   
    ตั้งอยูเ่ลขท่ี 316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
    กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 

ทีป่รึกษากฏหมาย   :  สาํนกังาน ทพัชยัทนายความ จาํกดั   เลขท่ี 60/217 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต ้  
        เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2995-2866 
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  5. ผู้ถอืหุ้น 
 

(ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556  มีดงัน้ี 
:- 

ลาํดบัที ่ ช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 

1. กลุ่มบริษทั เอ.บี.เค.เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั # 15,745,996  49.206 
2. นางพรพรรณ               ตนัอริยกลุและคู่สมรส        3,572,775 11.165 
3. นายวฒิุเมธ                   เลิศวลิยั 1,152,999 3.603 
4. นายกอบศกัด์ิ               จารุรังสรรค ์ 979,794 3.062 
5. นายสมศกัด์ิ                 คมวฒิุชยั  860,900 2.690 
6. MR. SOH CHEE YONG 765,000 2.391 
7. นายวิชยั                       ติยะวงศม์านะ 675,000 2.109 
8. นายวรัิช                       อาชวกลุเทพ 552,100 1.725 
9. นายวิชยั                       อรุณกมลศรี 539,600 1.686 
10. น.ส.สุภาวดี                 บุญสันติสุข 385,000 1.203 

  รวม 25,229,164 78.841 
หมายเหตุ  # : รายละเอียดเก่ียวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มบริษัท เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกัด ประกอบด้วย บริษัท 
                                เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกัด เป็น Holding Company ถือหุ้น 46.325%,  บริษัท พัทยาโฮเตล็ เทรดดิง้ จาํกัด  
                               ถือหุ้น 1.125% และ นายกาํพล เตชะหรูวิจิตรและคู่สมรส ถือหุ้นรวม 1.756% รวมกลุ่มลาํดับท่ี 1  
                               คิดเป็น 49.206% 

   :  การนับจาํนวนหุ้นนับรวมผู้ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258  
                           (นับรวมผู้ถือหุ้นและคู่สมรส รวมถึงบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ) 
                         

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายหรือการจดัการของบริษทั  
 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มครอบครัว เตชะหรูวจิิตร 4,927,136 15.40 
นายกาํพล เตชะหรูวจิิตรและคู่สมรส 561,996 1.76 
นายสุรพล เตชะหรูวจิิตรและคู่สมรส 292,633 0.91 
นายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร 226,666 0.71 
นางพรพรรณ ตนัอริยกลุ และคู่สมรส 3,572,775 11.16 
นางออ้ยทิพย ์เหราบตัย ์ 204,066 0.64 
นายอมร เตชะหรูวจิิตร 70,000 0.22 
2. บจก.เอ.บี.เค.เอน็เตอร์ไพรส์ 14,824,000 46.32 

3.บจก.พทัยาโฮเตล็ เทรดดิง้ 360,000 1.12 
 

 บุคคลในกลุ่มตระกลูเตชะหรูวจิิตร ถือหุน้ในบริษทัรวมกนัทั้งหมด 5,008,202 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.65 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มเตชะหรูวจิิตร ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ASIA อยูใ่นปัจจุบนั ถือหุน้ในบริษทัทางตรงร้อยละ 14.49 และ
ทางออ้มผา่นบริษทักลุ่มบริษทั เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ตามหมายเหตุในขอ้ (ก) ร้อยละ 47.46 รวมถือหุน้ทางตรงและ
ทางออ้ม ในบริษทัร้อยละ 61.94   มีดงัน้ี 
บริษทั เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั  เป็น Holding Company ถือหุน้โดยกลุ่มเตชะหรูวจิิตร ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ASIA  

           ถือหุน้ร้อยละ 33.53 และส่วนท่ีเหลือเป็นบุคคลภายนอกถือหุน้ร้อยละ 66.47 
บริษทั พทัยาโฮเตล็ เทรดด้ิง จาํกดั       เป็น Holding  Company มีกลุ่มเตชะหรูวจิิตร ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ASIA ถือหุน้ 

                                                            ร้อยละ 67.78 ส่วนท่ีเหลือเป็นบุคคลภายนอกถือหุน้ร้อยละ 32.22 
นอกจากน้ี ไม่มีการจดัทาํขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่(Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ เก่ียวกบัการ

ออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทัแต่อยา่งใด 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นในบริษัท จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

นายกาํพล-นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร 561,996 1.76 
นายอมร เตชะหรูวจิิตร 70,000 0.22 
นายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร 226,666 0.71 
นางพรพรรณ ตนัอริยกลุ และคู่สมรส 3,572,775 11.16 
นางออ้ยทิพย ์เหราบตัย ์ 204,066 0.64 
นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์ 26,666 0.08 
นายสมบติั  ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกลุและคู่สมรส 52,999 0.17 
นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์ 85,000 0.27 
ดร.โชติมา  พวัศิริ 16,666 0.05 
    คณะกรรมการรวมคู่สมรสถือหุ้นรวม 4,816,834 15.05 
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6.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

-   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกัด (มหาชน)  
:     บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ หลงั
หกัสาํรองตามกฎหมายแลว้ ของงบการเงินเฉพาะบริษทั อยา่งไรกต็ามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนกบั
กระแสเงินสดและการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอ่ืน 

  
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 3 ปี ท่ีผ่านมา 

 

รอบผลประกอบการ เงินปันผลต่อหุน้ วนัจ่ายปันผล 
1 ก.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 2555 0.55 29 พ.ค. 2556 
1 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 0.85 10 ต.ค. 2555 
1 ม.ค. 2554 -  31 ธ.ค. 2554 งดจ่าย - 
1 ม.ค. 2553 – 31ธ.ค. 2553 0.50 11 พ.ค. 2554 
1 ม.ค. 2552 – 31 ธ.ค.2552 0.50 7 พ.ค. 2553 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 
-   บริษทั เอเชียพัทยาโฮเตล็ จาํกัด 

             :             นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัตอ้งกนัเงินสาํรองไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5  
                   จนกวา่เงินทุนสาํรองมีเงินรวมกนัถึง ร้อยละ 10 ของเงินทุนบริษทั    นอกนั้นไม่มีขอ้บงัคบัอ่ืนใด 
                           บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 

 

-   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จํากดั 
             :                นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัตอ้งกนัเงินสาํรองไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
                   จนกวา่เงินทุนสาํรองมีเงินรวมกนัถึง ร้อยละ 10 ของเงินทุนบริษทั    นอกนั้นไม่มีขอ้บงัคบัอ่ืนใด 

       บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 
 

       -  บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั (มหาชน) 
:              นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัตอ้งกนัเงินสาํรองไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

จนกวา่เงินทุนสาํรองมีเงินรวมกนัถึงร้อยละ 10 ของเงินทุนบริษทั     นอกนั้นไม่มีขอ้บงัคบัอ่ืนใด 
         บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ ปัจจุบนัสาํรองตามกฎหมายครบแลว้ 
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7. โครงสร้างการจดัการ 
   บริษทัมีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

     โครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 
 
            

 
 
 

 
 
      

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

           
     

  7.1 คณะกรรมการบริษัท 
                         ช่ือ     ตาํแหน่ง    

1.   นายกาํพล  เตชะหรูวจิิตร  ประธานกรรมการ 
                                                                                       (ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2556 อยู่ระหว่างการสรรหา)  
2.   นายอมร  เตชะหรูวจิิตร  รองประธานกรรมการ 
3.   นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวจิิตร  กรรมการ 
4.   นางสุวมิล  เตชะหรูวจิิตร  กรรมการ 
5.   นางพรพรรณ ตนัอริยกลุ  กรรมการ    
6.   นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์  กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 
7.   นายสมบติั  ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล  กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 
8.  นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์  กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 
9.  ดร.โชติมา  พวัศิริ    กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

     นางสาวสุดารัตน์ วศินุวฒันากิจ  เลขานุการคณะกรรมการ    
 คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ หลากหลายสาขา อนัเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั  ทาํหน้าท่ีโดยซ่ือสัตย ์สุจริต มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ มีจริยธรรม และรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษทั มี
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทาํหน้าท่ีกลัน่กรองเสนอผ่านคณะกรรมการบริษทัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัแต่งตั้ง  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 

กรรมการรองผูอ้าํนวยการ    รองกรรมการผูอ้าํนวยการ

ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
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- มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการ
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บ
เลือกกลบัมาใหม่ได ้   

- จาํนวนกรรมการตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ 1/3 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คุณสมบติัของ
กรรมการอิสระปรากฎในข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

- ไม่มีการกาํหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

- สิทธิของผูถื้อหุน้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง
กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2)   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้(1) เลือกตั้งบุคคลคนคนเดียวหรือ 
       หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย เพียงใดไม่ได ้
(3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน 

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

- หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชน์
ผูอ่ื้น เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง 

- กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนได ้ แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของ
บริษทั โดยกาํหนดใหก้รรมการควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่
เกิน 5 บริษทั  
 

คณะกรรมการบริษทั มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี  พอสังเขปดงัน้ี 
(1) คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัโครงสร้างและการบริหารงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(2) คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีใหค้วามเห็นชอบต่อนโยบายกลยทุธ์และเป้าหมายการดาํเนินงาน ท่ี

คณะกรรมการบริหารของบริษทัเสนอมา  โดยกาํกบัการบริหารงานและร่วมตดัสินใจในการบริหาร 
เพ่ือใหส้ามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีกาํหนด 

 (3)   คณะกรรมการพิจารณาอนุมติังบประมาณดาํเนินงาน งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจาํปีและ 
       โครงการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(4)   คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีแต่งตั้งและกาํหนดหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ   
        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  และผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 
        และกาํหนดค่าตอบแทน โดยผา่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 

 (5) คณะกรรมการอนุมติัเร่ืองการก่อหน้ี ภาระผกูพนั และคํ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 (6) คณะกรรมการเสนอกรรมการท่ีออกตามวาระและกรรมการเขา้ใหม่ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้และเสนอจ่าย 
         ค่าตอบแทนการประชุมและบาํเหน็จประจาํปีแก่กรรมการ รวมทั้งการจดัสรรเงินกาํไรและเงินปันผลแก่ 
                                      ผูถื้อหุน้ 

(7)  คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ กาํหนดค่าตอบแทน ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามท่ี 
       คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
(8)  คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส ประจาํปี แบบรายงานขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  
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      รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
                               (9) คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบรายการเก่ียวโยงกนั การขดัแยง้ของผลประโยชน์ การไดม้าหรือ 
                                      จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
                            (10) คณะกรรมการติดตามผลการดาํเนินงานประจาํเดือนและประจาํไตรมาส และฐานะการเงินของบริษทั 
                                      และบริษทัยอ่ย  
                            (11)    คณะกรรมการอนุมติัการจดัซ้ือ จดัจา้ง การบริการ การเช่า และการใหเ้ช่า ซ่ึงมีวงเงินเกินกวา่ 20 ลา้นบาท 
  (12)   คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 20 ลา้นบาท 
                                      และการใชจ่้ายเงินเกินกวา่งบประมาณร้อยละ 20 ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 
  (13)   คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองเช่า ใหเ้ช่าสินทรัพยท่ี์มีระยะเวลาเกินกวา่ 6 ปี 
  (14)   คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอ ตลอดจนเร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให ้
                                     คณะกรรมการบริษทัพิจารณา  
                            (15)   คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลใด ปฏิบติัการอยา่งใด 
                                    อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพ่ือให ้
                                    บุคคล มีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ซ่ึงคณะ 
                                    กรรมการอาจยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น ๆ  ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  ยกเวน้ 
                                    รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงจะตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้กาํหนด 
                                    ของสาํนกังานตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (16)    คณะกรรมการตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนคร้ัง และกรรมการท่ีเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 
                                    กรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองคป์ระชุม 
                           (17)    กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตอ้งลงมติใหง้ดออกเสียง และออกจากท่ีประชุม 
 (18)    กรรมการบริษทัตอ้งมีหนา้ท่ีจดัทาํแบบรายงานส่วนไดเ้สียของกรรมการ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งประจาํปี  
                                   หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายใน 30 วนัโดยมอบใหแ้ก่เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเกบ็ 
 
โครงสร้างของกรรมการ   

บริษทัมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงทั้งคณะมีจาํนวน  9  ท่าน ประกอบดว้ย 
               - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน ไดแ้ก่   นายกาํพล เตชะหรูวจิิตร (ปัจจุบนัถึงแก่กรรมแลว้),   นายอมร เตชะหรูวจิิตร 
นายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร และนางพรพรรณ ตนัอริยกลุ 
               - กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร 
               - กรรมการอิสระ 4 ท่าน ไดแ้ก่   นายปิยะวฒุ เสนาภู่พิทกัษ,์ นายสมบติั ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกลุ, นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ ์ 
และ ดร.โชติมา  พวัศิริ 
           ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานทางการบริหารงานของบริษทั โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัจึงมี
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารรวม 5 ท่าน ซ่ึงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ และจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 5 ท่านน้ี 
บริษทัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)   
            นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งสอง
เป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กาํหนดคุณสมบติัและอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบสามารถตรวจสอบได ้ตามหัวข้อ 9.2 เร่ือง 
คณะกรรมการชุดย่อย 
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การประชุมคณะกรรมการ 
                  บริษทักาํหนดการประชุมกรรมการเป็นประจาํทุกวนัท่ี 13 ของเดือน นอกจากมีวาระพิเศษเร่งด่วนท่ีจะตอ้งพิจารณา 
ตอ้งเรียกประชุมเพ่ิมจากปกติโดยมีขั้นตอน คือ จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม แจง้วาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม  เพ่ือให้คณะกรรมการไดข้อ้มูลและสามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบและจดัสรรเวลา
เพียงพอในการพิจารณาเร่ืองท่ีฝ่ายจดัการเสนอมาและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญัอยา่งรอบคอบ   
                  คณะกรรมการรับทราบดีวา่ มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ ซ่ึงจะแจง้ใหป้ระธานทราบ
ล่วงหน้า   ทั้ งน้ี  ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร  และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการ พร้อมใหค้ณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
 

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบริษัท   จํานวน 9 ท่าน    มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุม/การ
ประชุมกรรมการทั้งหมด 

1.นายกาํพล เตชะหรูวจิิตร* 
(ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว) 

ประธานกรรมการ  เม.ย.2556 - เม.ย.2559 6/12 

2.นายอมร เตชะหรูวจิิตร รองประธานกรรมการ เม.ย.2556 -  เม.ย.2559 12/12 
3.นายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร กรรมการ เม.ย.2556 -  เม.ย.2559 12/12 
4.นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร กรรมการ เม.ย.2555 -  เม.ย.2558 11/12 
5.นางพรพรรณ ตนัอริยกลุ กรรมการ  เม.ย.2554 - เม.ย.2557 12/12 
6.นายปิยะวฒุ เสนาภู่พิทกัษ ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 เม.ย.2554 - เม.ย.2557 12/12 

7.นายสมบติั ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกลุ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

เม.ย.2555 -  เม.ย.2558 12/12 

8.นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

เม.ย.2554 - เม.ย.2557 12/12 

9.ดร.โชติมา  พวัศิริ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

 เม.ย.2555 - เม.ย.2558 12/12 

      หมายเหตุ : *นายกาํพล เตชะหรูวจิิตร ป่วยอยูโ่รงพยาบาลตั้งแต่เดือน ก.ค. 2556 และถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 16 ธ.ค. 2556 

      นางสาวสุดารัตน์ วิศนวุัฒนากิจ  เลขานุการคณะกรรมการ      
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การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ยกเวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ ซ่ึงจะแจง้ใหป้ระธานทราบล่วงหนา้  

เพ่ือท่ีจะตอบคาํถามจากผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ซกัถาม โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดยอ่ย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผูบ้ริหาร 
วธีิการลงนามผูกพนับริษัท : 
 ช่ือและจาํนวนกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ 
       “ นายกาํพล เตชะหรูวิจิตร ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ นายอมร เตชะหรูวิจิตร หรือ นางสุวิมล 
เตชะหรูวจิิตร หรือ นายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร สองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั นอกจากการทาํนิติกรรม
เก่ียวกบัการกูย้มืเงินตอ้งให ้นายกาํพล เตชะหรูวิจิตร หรือ นายอมร เตชะหรูวิจิตร หรือนางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร หรือ นายสุรพงษ ์
เตชะหรูวจิิตร สองในส่ีคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั หรือ นายกาํพล เตชะหรูวิจิตร หรือ นายอมร เตชะหรูวิจิตร 
หรือ นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร หรือ นายสุรพงษ ์เตชะหรูวิจิตร คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการส่วนท่ีเหลืออีกหน่ึงคน 
รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั ” 
 

ข้อจํากดัอาํนาจกรรมการ  :        -ไม่มี- 
 

การแบ่งอาํนาจหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้อาํนวยการ 
            ในอดีตบริษทัมีประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นบุคคลเดียวกนั จึงมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีแบ่งแยกให้
ชดัเจน  คือ 
อาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท   
             ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ี
ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุมและใหมี้การประชุมดาํเนินไปตามระเบียบ
วาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
 

อาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้อาํนวยการ 
 กรรมการผูอ้าํนวยการและเป็นประธานกรรมการบริหาร    รับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของ

บริษทั ท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงไม่อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามนิยามท่ีไว้
ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาตรา 58 และญาติสนิท) ท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 
7.2 ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร   ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556  

1.   นายกาํพล  เตชะหรูวจิิตร   กรรมการผูอ้าํนวยการ**  
2.   นายอมร  เตชะหรูวจิิตร   กรรมการรองผูอ้าํนวยการ 
3.   นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวจิิตร   กรรมการผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 
4.   นางพรพรรณ           ตนัอริยกลุ                                กรรมการผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 
    หมายเหตุ   **นายกาํพล เตชะหรูวจิิตร กรรมการผูอ้าํนวยการไดถึ้งแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
มีมติแต่งตั้งนายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร เป็นกรรมการผูอ้าํนวยการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้ไป 
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คณะกรรมการบริหาร ณ วนัที่  1 มนีาคม 2557 
1. นายสุรพงษ ์  เตชะหรูวจิิตร  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ  กรรมการรองผูอ้าํนวยการ 
3    นางออ้ยทิพย ์  เหราบตัย ์  รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4.   นายเธียรรัตน์  เตชะหรูวจิิตร  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 

 

-   คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีพอสังเขปดงัน้ี    
(1) เป็นผูก้าํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและควบคุมการดาํเนินงาน ใหเ้ป็นไป

ตามกลยทุธ์ เป้าหมาย  และแต่งตั้งบุคลากรระดบัต่างๆ    เพ่ือใหส้ามารถรับผดิชอบต่อเป้าหมาย และนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 

(2) เสนอผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินของกลุม่บริษทั การตรวจสอบ จดัทาํสรุปเร่ืองสาํคญัต่าง ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

(3) เป็นผูด้าํเนินงานและควบคุมบุคลากรต่าง ๆ ใหป้ฏิบติังาน พร้อมทั้งกาํหนดโครงสร้างเงินเดือน และ
ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานทุกคน  

(4) มีหนา้ท่ีดูแลกาํกบังานของบริษทัใหเ้ป็นไปโดยไม่ขดัต่อกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของทางราชการ 
(5) พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือและจดัจา้ง การบริการ การเช่า การใหเ้ช่า ไม่เกินวงเงิน 20 ลา้นบาท 
(6) พิจารณาอนุมติัการซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณ ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 20 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายท่ีเกิน

วงเงินอนุมติัท่ีไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 
(7) พิจารณาอนุมติัการเช่าและใหเ้ช่าสินทรัพยท่ี์มีระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี  
(8) พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารเสนอ 
(9) ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

คณะผู้บริหาร 

1.   นายสุรพงษ ์  เตชะหรูวจิิตร  กรรมการผูอ้าํนวยการ**  
2.   นางพรพรรณ            ตนัอริยกลุ  กรรมการรองผูอ้าํนวยการ 
3.   นางออ้ยทิพย ์  เหราบตัย ์  รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4.   นายเธียรรัตน์             เตชะหรูวจิิตร                     ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
5.   นายเกรียงศกัด์ิ            จุมรี   ผูจ้ดัการทัว่ไป 
6.   นายสมศกัด์ิ              ธีรวทิยป์รีชา            ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย (หอ้งพกั) 
7.   นางสาวกลัยาณี  เรืองระยบัชยั  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย (จดัเล้ียง) 
8.   นางสาวสมศรี  ตั้งทตัพงศธร  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
9.   นางศิริวรรณ  บุญฉิม   ผูจ้ดัการฝ่ายแม่บา้น 
10.   นายอธิวฒัน์  โอภาสวฒัน์กุล  ผูจ้ดัการฝ่ายหอ้งพกั 
11. นายทองพลู             ดว้งชมภู   รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
12. นางสาวพชัรณี  เตชะหรูวจิิตร  ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกบุคคล 
13. นางสาวณชัชา    เตชะหรูวจิิตร  ผูจ้ดัการแผนกประชาสัมพนัธ์ 
14. นายชยัรัตน์            ธรรมวจิิตร  ผูจ้ดัการแผนกบาํรุงรักษา 
15. นายวยัวฒิุ  สมคัรการ  ผูจ้ดัการแผนกรักษาความปลอดภยั 
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ผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคาํนิยามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  ไดแ้ก่ 

1.   นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ  กรรมการรองผูอ้าํนวยการ 
2.   นางออ้ยทิพย ์  เหราบตัย ์  รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3.   นายเธียรรัตน์             เตชะหรูวจิิตร                         ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4.   นายเกรียงศกัด์ิ   จุมรี   ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 

 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางสาวสุดารัตน์ วศินุวฒันากิจ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2554 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

            เลขานุการบริษัท    มีหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งบริษทัและคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูถื้อหุน้ของ
บริษทั โดยอาํนวยความสะดวกดูแลให้กรรมการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประกาศและกฎระเบียบใหม่ ๆ ของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีออกใหม่   ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหก้รรมการและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ   ดูแลและจดัการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากน้ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใน
นามบริษทัและคณะกรรมการ สรุปไดด้งัน้ี 

(1)   จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
       ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

(2)   เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
(3)  ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

              ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี และใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจ
มอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว  

 
7.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

   (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
                              ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุม และค่าบาํเหน็จ บริษทัยงัไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจาํเดือนแก่คณะกรรมการ  

ยกเวน้เงินเดือน และโบนสั ซ่ึงจะไดรั้บเฉพาะผูบ้ริหาร 
                        โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองและใหค้วามเห็นค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  พิจารณาเปรียบเทียบจากผลการดาํเนินงานของบริษทัส่วนหน่ึง กบัภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม  และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั โดย
ค่าตอบแทนประจาํปี 2556 เท่ากบัปีก่อนหนา้ (ปี 2555) ดงัน้ี 
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- จ่ายเงินบาํเหน็จแก่คณะกรรมการทั้งคณะ เป็นจาํนวนเงินรวม 800,000 บาท สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 
- ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง สาํหรับประธานกรรมการไดรั้บ 15,000 บาท รองประธานกรรมการไดรั้บ 11,250 บาท และกรรมการ

ท่านละ 7,500 บาท  และหากคร้ังใดขาดประชุมกจ็ะไม่ไดรั้บ ทั้งน้ีกรรมการไม่ไดรั้บหุน้, หุน้กู ้ หรือสิทธิในการรับ/ซ้ือหุน้
พิเศษจากบริษทัอีก แต่อยา่งใด   

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผา่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาและเสนอท่ี
ประชุมกรรมการพิจารณาอนุมติั ซ่ึงเม่ือเดือนพฤษภาคม 2555 ไดค้รบวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมี
การเสนอท่ีประชุมกรรมการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  กาํหนดค่าตอบแทนเป็น
รายปี จ่ายในเดือนเมษายนของทุกปี ดงัน้ี  
                   ประธานกรรมการตรวจสอบ                                      45,000  บาท 
                   กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000  บาท 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมติัแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และล่าสุดกาํหนด
ค่าตอบแทนในเดือนมกราคม 2556 มีผลต่อเน่ือง 3 ปี ตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี ท่ีประชุมคณะกรรมการไดก้าํหนด
ค่าตอบแทนในอตัราเท่าเดิม โดยกรรมการสรรหาฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนในการประชุมแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คร้ังละ  11,250  บาท 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คร้ังละ   7,500  บาท 

   

                 อน่ึง  การพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการขา้งตน้ ค่าเบ้ียประชุมและค่าบาํเหน็จ ของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ปี 2555  คณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 

ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย  เป็นค่าตอบแทนของกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอยูใ่นบริษทัยอ่ย   คือ  
   

   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเต็ล จํากดั และ บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จํากดั   
   ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท ต่อคร้ัง คือ ประธานกรรมการ คร้ังละ 3,000 บาท รองประธานคร้ังละ 2,250 บาท และ          
  กรรมการคร้ังละ 1,500 บาท  และหากคร้ังใดขาดประชุมกจ็ะไม่ไดรั้บ  ไม่มีเงินบาํเหน็จอ่ืนใด 
   
  บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั  (มหาชน) 
                ในปี 2556  บริษทัมิไดส่้งกรรมการท่านใดเขา้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยน้ี เพ่ือมิใหเ้กิดความขดัแยง้ในการดาํเนินธุรกิจ
ทั้งสอง 

 
 ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 

ก)  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน   9   คน บาํเหน็จและเบ้ียประชุม   2,014,500.00 บาท 
ข)  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม   5  คน*  เงินเดือนและโบนสั             6,931,100.00 บาท 

* จาํนวน 5 คน หมายถึง กรรมการผู้อาํนวยการและผู้บริหาร 4 รายแรก (นายกาํพล เตชะหรูวิจิตร, นายอมร เตชะหรูวิจิตร, 
นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร, นางพรพรรณ ตันอริยกลุ และนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์)  ตามประกาศการเปิดเผยข้อมลูของ
สาํนักงาน ก.ล.ต.  ได้แก่  ผู้บริหารลาํดับท่ี 2-5 ของคณะผู้บริหาร 
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                                     ตารางแสดงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายไดรั้บในรอบปี 2556 

รายช่ือ 
เบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ

บริษทั 

     
ค่าตอบแทน

   บริษทัยอ่ย 
AP, AA 

  บาํเหน็จ
กรรมการ 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน  
กรรมการ
รวม 

1. นายกาํพล เตชะหรูวจิิตร* 90,000 28,000  139,130 - - 257,130 
2. นายอมร เตชะหรูวจิิตร 135,000 48,000   104,350 - - 287,350 
3. นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร 82,500    29,500  69,565 - - 181,565 
4. นายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร 90,000      32,000     69,565 - - 191,565 
5. นางพรพรรณ ตนัอริยกลุ 90,000    32,000   69,565 - - 191,565 
6. นายปิยะวฒุ เสนาภู่พิทกัษ*์* 90,000   20,000  69,565 30,000 15,000 224,565 
7. นายสมบติั ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล** 90,000  10,000 69,565 30,000 22,500 222,065 
8. นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ*์* 90,000  10,000 69,565 45,000 15,000 229,565 
9. ดร.โชติมา พวัศิริ 90,000 - 69,565 - - 159,565 

     หมายเหตุ : *นายกาํพล เตชะหรูวจิิตร ป่วยอยูโ่รงพยาบาล ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 และถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 
                       ** กรรมการหมายเลข 6-8  ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัยอ่ย (AP,AA) ตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 เป็นตน้ไป 

   

      (2)  ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) 
       - ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ     -ไม่มี- 
      - ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัสมทบในอตัราส่วนร้อยละ 5 ของ   
          เงินเดือน โดยในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 5 ราย  รวมทั้งส้ิน 341,301.00 บาท 
 

7.4 บุคลากร  
             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   บริษทัมีจาํนวนพนกังานรวมทั้งส้ิน 579 คน 

ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบายใหพ้นกังา 
ออกจากงาน และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญั 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนสั เงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ในปี 2554 บริษทัเร่ิมโครงการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังานทุกคน ท่ีทาํงานครบ 4 

เดือน มีสิทธิไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ บริษทัจะหกัเงินเดือนของผูส้มคัรสมาชิกและบริษทัจะจ่ายสมทบเขา้กองทุน
เท่ากบัเงินสะสมของพนกังานท่ีถูกหกั กาํหนดเง่ือนไขดงัน้ี 

อายงุาน 6 เดือน ถึง 3 ปี   สมาชิกจ่ายเขา้กองทุนคิดเป็นร้อยละ  3  และ บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนร้อยละ 3 
 อายงุาน 3 ปี ข้ึนไป          สมาชิกจ่ายเขา้กองทุนคิดเป็นร้อยละ  5  และ บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนร้อยละ 5 
และกรณีท่ีพนกังานส้ินสุดสมาชิกภาพกองทุน  พนกังานจะไดรั้บส่วนสมทบและดอกบ้ีย ดงัน้ี 

อายสุมาชิกกองทุน 1 ปี ถึง 3 ปี  สมาชิกจะไดรั้บส่วนสมทบของพนกังาน 100% และของบริษทั 50% 
อายสุมาชิกกองทุน 3 ปี ถึง 5 ปี  สมาชิกจะไดรั้บส่วนสมทบของพนกังาน 100% และของบริษทั 75% 
อายสุมาชิกกองทุน 5 ปี  ข้ึนไป  สมาชิกจะไดรั้บส่วนสมทบของพนกังาน 100% และของบริษทั 100% 
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          ปี 2556                            ปี 2555                              ปี 2554 
 เงินเดือน : 130,111,861.00 บาท      118,004,843.00  บาท  110,984,230.00 บาท 
 โบนสั :     2,166,225.00  บาท             1,232,005.00  บาท             1,153,979.00   บาท 

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ :      3,581,589.00  บาท             3,536,439.00  บาท            3,573,948.00   บาท 
 

การพจิารณาผลตอบแทน       บริษทัมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม  โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของ
บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการของบริษทัประกอบการพิจารณา  หากเป็น
ระดบัคณะกรรมการ บริษทัจะนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาขั้นสุดทา้ย 

นอกจากน้ี  บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทั รวมเป็นเงิน  148,671,850.93  
บาท โดยแยกเป็นบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ปี 2556 
บจก.เอเชียพทัยา 

(AP) 
บจก.เอเชียแอร์พอร์ท

(AA) 
บมจ.เซียร์พร็อพเพอร์ต้ี(ZP) 

จาํนวนพนกังานรวม (คน) 253 266 271 
ค่าตอบแทนพนกังาน(เงินเดือนและ
โบนสั) : บาท 

44,463,359.00 52,234,334.93 51,974,157.00 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ -ไม่มี- -ไม่มี- 
เร่ิมจดัตั้งกนัยายน 2556 

450,812.00 
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8. การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

           8.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
 บริษทัเห็นความสาํคญัในการดาํเนินการหรือปฏิบติัการเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตั้งแต่ปี 2547 โดยอาศยัขอ้มูล
ตามหลกัการกาํกบัดูแลเดิม 15 ขอ้ จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูกิจการ ไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ไวบ้น website ของ
บริษทั (www.asiahotel.co.th)  
                    ต่อมาในปี 2551 มีการปรับปรุงจดัหมวดหมู่ของการกาํกบัดูแลใหม่เป็น 5 กลุ่ม ตามกรอบมาตรฐานท่ีดีของ OECD 
(Organization for Economic Cooperating and Development) และล่าสุดปี 2555 ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดพ้ฒันาปรับปรุงแนวทางปฏิบติัท่ีดีของทั้ง 5 หมวด ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ASIAN Corporate 
Governance Scorecard (ASIAN CG Scorecard)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชว้ดัระดบั “การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจด
ทะเบียน” สาํหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือใหมี้ความทนัสมยั ยกระดบัมาตรฐานใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียน เขา้สู่การแข่งขนัใน
ระดบัภมิูภาค  
             ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่างปรับปรุงแนวปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ปี 2555  ซ่ึงใชแ้นวปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์ASIAN CG Scorecard ท่ีจะเร่ิมใชใ้นปี 2558 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการปี 2555 น้ี ประกอบดว้ยสองส่วน คือ หลกัการ
และแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ หลกัการคือ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการเป็นเจา้ของ โดยควบคุมบริษทัผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการ ใหท้าํ
หนา้ท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั  

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั หลกัการคือ ผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารถือหุน้ และผูถื้อหุน้ท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้ต่างชาติ ควรไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยท่ีถกูละเมิดสิทธ์ิ
ควรมีโอกาสไดรั้บการชดเชย 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หลกัการคือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียควรไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธ์ิท่ีมีตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการสร้าง
ความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยนืของกิจการ 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส หลกัการคือ คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ี
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลกัการคือ คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
 

 ทั้งน้ี บริษทัทาํการประเมินตนเองในเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Self 
Assessment) ในปี 2556 สรุปดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
              บริษทัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของผูถื้อหุน้ จึงจดัทาํนโยบายกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าว  โดยครอบคลุมถึงสิทธิและความ
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั  มีสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น 

(1) การมีส่วนแบ่งกาํไรของบริษทั  การซ้ือขายหรือโอนหุน้   เป็นตน้ 

(2) การไดรั้บข่าวสาร การเปิดเผยขอ้มูลของกิจการ  บริษทัคาํนึงถึงผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนของบริษทัท่ีควรจะไดรั้บทราบ   
  ความเป็นไป  จึงรายงานความคืบหนา้ภาระหน้ีสิน ผลการดาํเนินงานในกิจกรรมของบริษทัทุกไตรมาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
  และผูล้งทุนทราบ ผา่นระบบ SCP ซ่ึงเป็นการพฒันาระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยตรงแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน (Straight  
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Through)ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งข้ึน  โดยอยูใ่นหัวขอ้ข่าวประจาํวนั  คือทาง Website ของตลาดหลกัทรัพย ์
(www.set.or.th) เพ่ือเผยแพร่ให้ผูล้งทุน(ผูถื้อหุ้น) ไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั และโปร่งใส  ส่วนทาง Website ของ
บริษทั เพ่ิมการรายงานผลประกอบการประจาํไตรมาส  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีล่าสุดของบริษทั 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั  นอกจากน้ี ขอ้มูล  
  เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัข้ึนใน Website ของบริษทั คือ www.asiahotel.co.th   ก่อนประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั ซ่ึงในปีต่อๆ   
  ไป บริษทัมีเป้าหมายจะจดัทาํใหเ้สร็จก่อนวนัประชุม 30 วนั ตามท่ีหลกัการของ CG เสนอมา  

(4) บริษทัไม่มีการลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผย ตามขอ้กาํหนดต่างๆ บริษทั 
  จดัทาํรายงานประจาํปี เป็น CD ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และจดัทาํเป็นรูปเล่มดว้ยหากมีผูถื้อหุน้ร้องขอ และบริษทัไม่แจกเอกสาร   
  ขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งกระทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ 
  แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย  ทั้งน้ี  บริษทัแจง้วธีิการและขั้นตอน 
  การเขา้ร่วมประชุมใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้และก่อนเร่ิมประชุมเลขานุการท่ีประชุมไดช้ี้แจงวธีิการออก 
  เสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 

(5) ในกรณีท่ีมอบฉนัทะเขา้ประชุม บริษทัจดัเตรียมแบบฟอร์มมอบฉนัทะ ตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย ์3 แบบ ใหผู้ ้
ถือหุ้นเลือกใช้ โดยผ่าน Website ของบริษทั และบริษทัสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้แบบมอบฉันทะ(แบบ ข.) ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได ้ โดยแนบไปกบัหนงัสือเชิญฯ   นอกจากน้ีไดเ้พ่ิม
ทางเลือกใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเขา้ประชุมแทนได ้  

(6) ในเดือนตุลาคม 2556 บริษทัพิจารณาการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 ล่วงหนา้   รวมทั้งการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ  สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2557  
 เป็นการล่วงหนา้  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาอยา่งเพียงพอ โดยใหส่้งมายงับริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงบริษทั 
 กาํหนดหลกัเกณฑต่์าง ๆ ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอ เสนอวาระประชุมและเสนอบุคคลเขา้เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ 
สามารถส่งแบบฟอร์มทั้งสองแบบได ้ถึงเลขานุการบริษทัท่ี Email Address: sudarat@asiahotel.co.th   เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาพิจารณาก่อนนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 และเม่ือถึงกาํหนดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระและเสนอบุคคลเขา้เป็น
กรรมการสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

(7) บริษทัใหข้อ้มูลในหนงัสือเชิญประชุมสาํหรับแต่ละวาระการประชุมอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจ  
(8) ในปี 2556 กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ครบทั้ง 9 ท่าน (รวมกรรมการชุดยอ่ย 2 ชุด)  นอกจากกรรมการแลว้  

 ยงัมีผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เขา้ร่วมประชุม พร้อมกบัเชิญกรรมการผูจ้ดัการ ของบริษทัเซียร์ฯ ซ่ึงเป็นบริษทั 
 ยอ่ย เขา้ร่วมประชุมดว้ย  หากผูถื้อหุน้ท่านใดสนใจซกัถาม บริษทัสามารถใหค้าํช้ีแจงในเร่ืองต่าง ๆ  นั้นได ้

(9) ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองกิจกรรม ผลการดาํเนินงานท่ี 
 ผา่นมา และจะทาํในอนาคต ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้วลาอยา่งเพียงพอและเท่าเทียม เช่น มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ือง 
 โครงการลงทุนของ บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี บริษทัยอ่ย  (โครงการเซียร์ รังสิต 2) ซ่ึงไดรั้บการช้ีแจงถึงความคืบหนา้ของ 
 โครงการก่อสร้างและการยืน่ขออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนใหท่ี้ประชุมทราบ  

(10) บริษทัใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระ ซ่ึงก่อนเร่ิมการประชุม  เลขานุการท่ีประชุมไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการ 
 ลงคะแนน กล่าวคือ ยดึถือองคป์ระชุมทั้งหมดมีความเห็น “เห็นดว้ย” กบัความเห็นของคณะกรรมการ หากมีผูถื้อหุน้ท่าน 
ใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ใชบ้ตัรลงคะแนนแจง้แก่บริษทั เพ่ือนาํไปหักออกจากจาํนวนองค์ประชุม
ทั้งหมด จะไดจ้าํนวนผูถื้อหุ้นให้ความเห็นว่า “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออกเสียง”  เป็นจาํนวนก่ีเสียง เท่าใด
นั้น สรุป แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบในวาระนั้น ๆ  โดยวธีิการดงักล่าวน้ีไดข้อความเห็นจากท่ีประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ใน
วธีิดงักล่าว  และบริษทัไดถื้อปฏิบติัมาตลอด    
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(11) บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ บนัทึกขอ้มูล สาระสาํคญั ไดแ้ก่  รายช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุม ขอ้มูลจาก 
 บริษทั ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ(ถา้มี) และขอ้คิดเห็น  ขอ้ซกัถาม โดยสรุปจากผูถื้อหุน้ วธีิการลงคะแนน นบัคะแนน  และ 
 มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยแยกคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทุกวาระ  และนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละ 
 นายทะเบียน กระทรวงพาณิชย ์ตามกฎหมายกาํหนด  ภายใน 14 วนั  หลงัจากการประชุมแลว้เสร็จ  และนาํรายงานการ 
 ประชุมใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น  ตรวจสอบ ผา่นทาง Website ของบริษทั หลงัจากประชุมเสร็จภายใน 15 วนั สาํหรับ 
 ปี 2556 รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภาษาไทยจะนาํข้ึน website เผยแพร่ภายใน 15 วนั ส่วนฉบบัภาษาองักฤษจะ 
 เผยแพร่ภายใน 30 วนัหลงัจากประชุม 

(12) บริษทัมีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยเฉพาะคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายใน 
 กาํหนดแนวทางและการปฏิบติั และมีการติดตามผลการปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  กล่าวคือ หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหาร 
 ซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีตนถืออยู ่ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน เป็นเวลา 1 เดือน   

(13) คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง ต่อคณะกรรมการบริษทั  
โดยส่งมาท่ีเลขานุการบริษทั ภายใน 30 วนั หลงัจากท่ีดาํรงตาํแหน่ง และรายงานดงักล่าวกรรมการทุกท่านตอ้งจดัทาํทุก
ส้ินปีปฏิทิน หรือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายใน 30 วนั เช่น การเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
การลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ เพ่ือใหค้ณะกรรมการทราบ เม่ือตอ้งมีการพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษทักบักรรมการ
หรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 
2.  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ  

              คณะกรรมการกาํหนดนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ รับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ   ตามกฎหมายกาํหนด และ
ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี  อาทิเช่น            

1) พนกังาน : บริษทัไดป้ฎิบติัต่อพนกังานทุนคนอยา่งเท่าเทียมกนั มีการประเมินผลงานประจาํปีอยา่งเป็นธรรมและ           
                   ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม  และใหค้วามสาํคญัต่อสุขภาพอนามยั ส่งเสริมใหมี้การออมเพื่อเกษียณอยา่ง 
                   มีความสุข  มีคณะกรรมการสวสัดิการพนกังาน มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานและผูบ้ริหาร  
                   ทุกคนทุกแผนกเกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด  
2) ลกูคา้   :   บริษทัมีขอ้กาํหนดการปฏิบติัต่อลกูคา้  อยา่งยติุธรรม โปร่งใส พนกังานจะไดรั้บการอบรมใหดู้แลลกูคา้ 
                         ใหไ้ดรั้บการบริการอยา่งดีท่ีสุด ไม่เปิดเผยความลบัของลกูคา้ และจะติดตามแกไ้ขขอ้ร้องเรียนจากลกูคา้ 
                        ทนัที 
3) เจา้หน้ี     :  บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูเ้งินตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินทุกแห่ง มีการชาํระคืนเงินตน้และ 
                  ดอกเบ้ียตามกาํหนด  
4)  คู่แข่ง    :  บริษทัสนบัสนุนนโยบายการแข่งขนั ทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ส่งเสริมการทาํลาย  คู่แข่งอนัผดิ 
   จริยธรรม 
5) คู่คา้      :  บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ ไดแ้ก่ ร้านคา้ ผูรั้บเหมา อยา่งยติุธรรม ทุกราย  ไม่นาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียง
ของบริษทั คาํนึงถึงความเสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนั ถือวา่คูค่า้เป็นปัจจยัสาํคญัในการร่วมสร้าง
มูลค่าความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้   
6) ชุมชน  : บริษทัไม่กระทาํการอนัเป็นผลเสียต่อชุมชน โดยเฉพาะบริเวณใกลเ้คียงท่ีตั้งธุรกิจการคา้ของบริษทั 
7)    ส่ิงแวดลอ้ม  :   บริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญัในการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยทาํการศึกษาและ 
                                  ใหค้วามรู้แก่พนกังานในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งบริษทัไดมี้การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษา 
                                  ส่ิงแวดลอ้ม  



 

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน)                                              - 34 -                                                     รายงานประจําปี 2556 

              ในปี 2556 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดาํเนินนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (Collective Anti – Corruption)  “CAC”  เพ่ือประโยชน์ทั้งในองคก์รและนอกองคก์ร  
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งเร่ิมจดัทาํนโยบายต่างๆ สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

        บริษทัทาํการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  ผา่นข่าวของ www.set.or.th ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ www.asiahotel.co.th    

       อีกทั้งการเปิดเผยในแบบรายงานขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) แบบรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) เช่น 
    -  การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
      ในปีท่ีผา่นมา   
    -  ผลตอบแทนประจาํปีท่ีคณะกรรมการไดรั้บจากบริษทัและบริษทัยอ่ย    
   -  การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
    -  การรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจาํปี  ซ่ึงไดมี้การปฏิบติัตาม 
       หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกิจ มีขอ้มูลถกูตอ้ง ครบถว้นและเป็นจริง 

             บริษทัมีเจา้หน้าท่ีให้ขอ้มูลของบริษทัแก่ผูส้นใจ มีหน่วยงานดูแล เปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษทัอย่างถูกตอ้ง 
โปร่งใส  และทนัเวลา แต่ยงัไม่มีการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) โดยเฉพาะ  หากเป็นขอ้มูลของ
บริษทัในดา้นการตลาด ผูส้นใจสามารถดูไดจ้าก website ของบริษทั ท่ี www.asiahotel.co.th   สาํหรับขอ้มูลดา้นการเงิน การลงทุน  
ผูส้นใจลงทุน สามารถติดต่อเขา้มานัดพบล่วงหน้าเพื่อขอขอ้มูลไดจ้ากฝ่ายจดัการ โทร. 02-217-0808 และท่ีเลขานุการบริษทั 
Email address: sudarat@asiahotel.co.th   

 
4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ        

            บริษทัมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงทั้งคณะมีจาํนวน  9  ท่าน ประกอบดว้ย 
                - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายกาํพล เตชะหรูวจิิตร (ปัจจุบนัถึงแก่กรรมแลว้), นายอมร เตชะหรูวจิิตร นาย
สุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร และนางพรพรรณ ตนัอริยกลุ 
                - กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร 
               -  กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ นายปิยะวฒุ เสนาภู่พิทกัษ,์ นายสมบติั ผูพ้พิฒัน์หิรัญกลุ, นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ ์ และ
ดร.โชติมา  พวัศิริ 
   อน่ึง  โครงสร้างของกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมี จาํนวน 9 ท่าน  โดยมีคณะกรรมการชุด
ยอ่ย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จาํนวน 3 ท่าน และคณะผูบ้ริหาร 
15 ท่าน 
                ก่อนวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นบุคคลเดียวกนั โดยเป็นตวัแทนของผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 46.33 ของหุ้นทั้งหมด  เป็นผูก่้อตั้งบริษทั และดูแลบริหารงานมากกวา่ 46 ปี มีประสบการณ์และ
ความสามารถอยา่งยิ่ง จนไดรั้บความเช่ือถือให้ดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองมาตลอด ทั้งน้ี มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งประธาน
กรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้  ปัจจุบัน อยูใ่นระหวา่งการสรรหากรรมการใหม่แทนนายกาํพล (ตาํแหน่ง
ประธาน) และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูอ้าํนวยการใหม่แลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557  ดงันั้น ในอนาคต
บริษทักาํลงัมีนโยบายในการท่ีประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการจะไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
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              แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานทางการบริหารงานของบริษทั โครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษทั จึงมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารรวม 5 ท่าน ซ่ึงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ และจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 5 
ท่านน้ี บริษทัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ขณะน้ี 8 
ท่าน) และเป็นกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน นอกจากน้ี บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือช่วยดูแลการ
สรรหาและกลัน่กรองบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั หรือกรรมการผูอ้าํนวยการ เพ่ือใหมี้การพิจารณาอยา่งโปร่งใส 
ยติุธรรม ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ น้ี จะเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ  
           อยา่งไรก็ดี บริษทัยงัไม่สามารถกาํหนดจาํนวนวาระท่ีจะตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการนานท่ีสุดได ้และหรือจาํนวนปีท่ี
กรรมการอิสระสามารถอยูไ่ดต่้อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี ดว้ยวฒันธรรมองคก์รไม่สามารถปฏิบติัตามไดข้ณะน้ี 
                วิธีการสรรหากรรมการ ตลอดจนการกาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ กรรมการอิสระ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อบริษทั  ตลอดจนเลขานุการบริษทั กล่าวถึงในหวัข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1  อาํนาจหน้าท่ีในโครงสร้าง
การจัดการ    และ ข้อ 9.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย  สาํหรับประวติั คุณวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน การถือหุน้ในบริษทั 
การมีส่วนไดเ้สีย หรือการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของคณะกรรมการทุกท่าน มีรายละเอียดเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 
ของแบบ 56-1 และรายงานประจาํปีแลว้                      

      8.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย 2 ชุด ไดแ้ก่  คณะกรรมการตรวจสอบ,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จดัตั้งข้ึนโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือเป็นองคก์รอิสระท่ีจะใหก้าร
สนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความถกูตอ้งของรายงานทางการเงินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
ทั้งน้ี  ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีสามารถทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงินได ้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคร้ังละ 3 ปี หากครบกาํหนดกรรมการตรวจสอบสามารถต่อวาระใหม่ได ้   

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ   ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัอ่ืนประกอบดว้ย 

 ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

 ตอ้งไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ไม่ควรเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั เน่ืองจากอาจมีผลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัใด
บริษทัหน่ึงทาํไดไ้ม่เตม็ท่ี 

  คณะกรรมการตรวจสอบ   ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2556  มีจํานวน  4 ท่าน    มีดงัน้ี 
                      รายช่ือ      ตาํแหน่ง 
1.   นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
2.   นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์  กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
3.   นายสมบติั  ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล*  กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
4.   ดร.โชติมา  พวัศิริ    กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
      นางพรพรรณ  ตันอริยกลุ                เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี   *นายสมบติั  ผูพ้พิฒัน์หิรัญกลุ     เป็นผูมี้ความรู้ ทางดา้นบญัชีและการเงิน มีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  
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             นอกจากน้ีกรรมการตรวจสอบทุกท่านไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตร Financial Statements for Director จากสถาบนั
กรรมการไทย (IOD) แลว้ 
 
  โดยมีขอบเขต  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

(1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 

(5) ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือขอ
ความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ ท่ีพบจากการตรวจสอบ 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์ ใหมี้การดาํเนินการเป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรของสํานกัตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่าดว้ยการตรวจสอบภายในก่อน
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(8) อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขั้นตอนการรายงานทางการเงินอย่าง
เหมาะสม 

(9) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเดน็สาํคญัท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาทบทวนบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 

(11) ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายการบริหารความเส่ียง(Risk Management) การปฏิบติัตามนโยบาย และ
แนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

(12) สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการจดัทาํบทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 
         Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซ่ึงเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทั 

(13) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง 
         รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล 
         ตามท่ีประกาศตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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(14) ดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติกรรมอนัควร 
  สงสัยวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัไดก้ระทาํความผิดตามท่ี  
กาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด หลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบภายใน
เวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ แจง้จากผูส้อบบญัชี 

(15) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 อน่ึง  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีใช้อยู่เดิมให้เป็นไป ตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จดัทาํข้ึน  ฉบบัปรับปรุงใหม่น้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554   
เป็นตน้ไป 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
และไดร้ายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบถึงการปฏิบติังานตรวจสอบในดา้นต่างๆ รายการเก่ียวโยงระหวา่ง
กนั ตลอดจนพิจารณางบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกไตรมาส เพ่ือสรุปเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุก
คร้ัง 

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2556 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม /ประชุมทั้งหมด  
1. นายสุวฒัน์   ดุสิตโรจนวงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10/10 
2. นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์ กรรมการตรวจสอบ 10/10 
3. นายสมบติั   ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล กรรมการตรวจสอบ 10/10 
4.  ดร.โชติมา  พวัศิริ กรรมการตรวจสอบ 10/10 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เร่ิมจัดตั้ งข้ึนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้ ง และอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2  ท่าน  สาํหรับ
ปีปัจจุบนั คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ แต่ละท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  หากพน้จากตาํแหน่งตาม
วาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได ้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีรายนาม ดงัน้ี 
1. นายสมบติั  ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์             กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    นางพรพรรณ  ตันอริยกลุ  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

                  ซ่ึงในปี 2556  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 ในเดือนมกราคม 2556 พิจารณาการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีครบวาระ 3 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2556) มีมติอนุมติัแต่งตั้งให้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสามท่านกลบัมาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง   

คณะกรรมการสรรหาฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
(1) พิจารณานาํเสนอโครงสร้าง องคป์ระกอบ และคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั และ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
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(2) พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้และ
หลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง  

(3) สรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทให้ความ
เห็นชอบ 

(4) เสนอรายช่ือกรรมการบริษทัท่ีจะดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ของบริษทั 
(5)   พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ กรรมการผูอ้าํนวยการ 

รองกรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการผูช่้วยผูอ้าํนวยการ และผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ ในกรณีท่ีมีตาํแหน่ง
วา่งลง  

 (6)  พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และ กรรมการผูอ้าํนวยการ 
         ของบริษทั  
 (7)  พิจารณากาํหนดเกณฑใ์นการประเมินผลกรรมการผูอ้าํนวยการ และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
          ใหค้วามเห็นชอบ 
 (8)   ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูอ้าํนวยการ และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

(9)   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั รวมถึงค่าเบ้ียประชุม 
โบนสัประจาํปี สวสัดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ โดยนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่
มีการกาํหนดจาํนวนคร้ังในการประชุม แต่ตอ้งจดัการประชุมตามท่ีเห็นสมควร โดยจะรวบรวมขอ้มูลกรรมการท่ีจะครบวาระ
และขอ้มูลรายช่ือบุคคล ท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอบุคคลเป็นกรรมการมาล่วงหนา้ในไตรมาส 4 ของปี กาํหนดไว้
ให้เสนอมาภายในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้ และไดร้ายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบถึงการกลัน่กรองบุคคลท่ีเหมาะสมดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทน  เพ่ือสรุปเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

ตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจาํปี 2556 

รายช่ือกรรมการสรรหาฯ ตาํแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม /ประชุมทั้งหมด  
1. นายสมบติั    ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล ประธานกรรมการสรรหาฯ 1/1 
2. นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์ กรรมการสรรหาฯ 1/1 
3. นายสุวฒัน์   ดุสิตโรจนวงศ ์ กรรมการสรรหาฯ 1/1 

 
8.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
       (1)  กรรมการอิสระ 
      คณะกรรมการบริษทักาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั และกระบวนการสรรหา   

ทั้งน้ีกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 
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 ไม่เป็น หรือเคยเป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2  ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั 

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ ( Collective Decision) ได ้

 กรรมการอิสระ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่ม (บริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทั
ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั)  และตอ้งเปิดเผยค่าตอบแทนรวมท่ีไดรั้บจากกลุ่มบริษทัในแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี (ไม่
ตอ้งเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษทั) 

            การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง : โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ี
ในการกาํหนดนโยบาย และกระบวนการสรรหากรรมการท่ีชดัเจน ประกอบดว้ยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้
ของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือ เพ่ือให้แน่ใจวา่เป็นไปตามคุณสมบติัของกรรมการ และถูกตอ้งตามกระบวนการคดัเลือก เพ่ือติดต่อทาบทาม
ให้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง และเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบติัของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง
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ตามวาระให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะนาํขอ้สรุปจากการประเมินผลงานของกรรมการใน
ขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบการพิจารณา 

              ทั้งน้ีเป็นประจาํทุกปี บริษทัไดเ้ปิดใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย มีโอกาสเสนอบุคคลท่ีจะไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
พร้อมให้มีการเสนอวาระประชุมล่วงหนา้ โดยกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของการเสนอบุคคลเป็นกรรมการและเสนอวาระ
การประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ใน website ของบริษทั หวัขอ้ Investor Relation สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 โดย
ใหเ้สนอมายงัเลขานุการคณะกรรมการบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมรายช่ือเสนอ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือการกลัน่กรองและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง 
 อน่ึง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปโดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูห้น่ึงผูใ้ด  และ
ฝ่ายจดัการ โดยกรรมการผูจ้ดัการจะจดัประชุมเพ่ือปฐมนิเทศกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการบรรยายสรุป (Briefing) ใช้
เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง เพ่ือใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ใจธุรกิจและการปฏิบติัหนา้ท่ี แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ และ
แผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

                สาํหรับจาํนวนกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 16. คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่   9 คน 
แต่ไม่มากกวา่ 15 คน  โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดปัจจุบนัมีจาํนวน 9 ท่าน ในจาํนวนน้ีมีกรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิ
จาํนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และเป็นบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด   
 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหาและจดัทาํแผนสืบทอดงาน 
หรือแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง กรรมการและตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือใหก้ารทาํหนา้ท่ีเป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง ป้องกนัไม่ใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หยดุชะงกั  ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
                 การเลือกตั้งกรรมการผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ  ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2)   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้(1) เลือกตั้งบุคคลคนคนเดียวหรือ 
       หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย เพียงใดไม่ได ้
(4) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน 

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลง เน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถดัไป  
เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งน้ี มติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว ตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 
                8.4   การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 
 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่ม คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายในการบริหารงานในแต่
ละกลุ่มบริษทัแยกกนัดาํเนินงาน เร่ิมในปี 2554  มีการประชุมร่วมกนัในบางคร้ัง  
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ต่อมาในปี 2556 บริษทัทบทวนนโยบายการแบ่งแยกดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกลุ่ม ซ่ึงธุรกิจของบริษทั
ปัจจุบนั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร และ 2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(ใหเ้ช่าพ้ืนท่ี) เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนใน
การบริหารงานของแต่ละธุรกิจ และเป็นรูปธรรมไดต้กลงการควบคุมดูแลบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 
1. ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร บริษทัส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยในจาํนวนมากกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ
ทั้งหมด และจดัใหค้ณะผูบ้ริหารจดัทาํแผนการดาํเนินงานปีต่อปี มีการรายงานผลการดาํเนินงานรายเดือนโดยเขา้ร่วมประชุม
กรรมการบริษทัทุกเดือน และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด โดยวธีิปรับแผนงานทุกไตรมาส ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ชร้ะบบการควบคุมภายใน
ของธุรกิจโรงแรมกบับริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจโรงแรมเช่นกนั 

และการท่ีบริษทัถือหุ้นสัดส่วน 99-100% ในบริษทัย่อยทั้งสองแห่งซ่ึงเป็นกลุ่มโรงแรมนั้น จึงไม่ไดมี้การกาํหนด
ระเบียบปฏิบติัของการเสนอช่ือในการแต่งตั้งกรรมการ หรือการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ของการประชุมผูถื้อหุ้นในบริษทั
ยอ่ย แต่ผูถื้อหุ้นและกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย จึงสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานได้
เต็มท่ี    นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ช้ระเบียบเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย  ์หรือ 
รายการสาํคญัใดๆ ของบริษทั เปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการในลกัษณะเดียวกนั อีกทั้งมีการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชี
ของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนด 
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ (ให้เช่าพ้ืนท่ี) เดิมบริษทัไดส่้งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนบริษทัในการควบคุม ดูแลและบริหารงาน ซ่ึง
ต่อมาในปี 2556 บริษทัมีนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ไม่มีการซํ้ าซอ้นทางผลประโยชน์ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน
อยา่งอิสระเป็นสาํคญั  และผูบ้ริหารของธุรกิจทั้งสองจะไม่มีการซํ้ าซอ้นกนั แต่จะควบคุมโดยบริษทัจะเชิญกรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทันั้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ือรายงานแผนงานและประมาณการประจาํปีของบริษทัยอ่ย และติดตามผลเป็นรายไตรมาส  
 

  8.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  จากการท่ีมีกฎระเบียบว่าดว้ยการถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารบริษทัฯ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีจะตอ้งให้ผูบ้ริหารรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนหลกัทรัพย ์  บริษทัมีนโยบายการ
กาํกบัดูแลในการป้องกนัผูบ้ริหาร ในการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน  โดยหา้มมิใหผู้บ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส  บุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายในซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยเพ่ือทาํการซ้ือขาย  โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออก
โดยบริษทั ก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน เป็นเวลา 1 เดือน และทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย  โอน  หรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์
ออกโดยบริษทั  คณะกรรมการตลอดจนผูบ้ริหารท่ีเขา้ข่ายการรายงานจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบภายใน  3  วนัทาํการ นบัจาก
วนัท่ีมีการซ้ือ-ขาย  โอนหรือรับโอนพร้อมทั้งส่งสาํเนาเอกสารดงักล่าวใหส้าํนกับริหารเพ่ือการรายงานของบริษทั 

ในทางปฏิบติัคณะกรรมการทุกท่านมีความเขา้ใจตรงกนัวา่   หากท่านหน่ึงท่านใดไดท้าํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง 
บริษทั กรรมการหรือผูบ้ริหารจะใชว้ธีิการโทรศพัทแ์จง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีสาํนกับริหารทราบอยา่งไม่เป็นทางการภายในวนัรุ่งข้ึน 
ทนัที   จากนั้นจึงแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขั้นตอนภายหลงั 
 

         8.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
             (1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
                   บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- สํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสํานักงานสอบบญัชีท่ี
ผูส้อบบญัชีสังกดั  ในรอบปี 2556 
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                     หน่วย:บาท 
รายช่ือบริษทั              ค่าสอบบญัชี  ปี 2556 

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)              1,170,000.00 
 
บริษทัยอ่ย 
 

 

1. บจก.เอเชียพทัยาโฮเตล็                815,000.00 
 

2. บจก. เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ 686,000.00 
 

3. บมจ. เซียร์ พร็พอเพอร์ต้ี 1,179,000.00 
 

4. บจก. เซียร์ แอสเซท 70,000.00 
 

5. ZEER OVERSEA LLC.      185,000.00 
             รวมค่าตรวจสอบทั้งส้ิน                        4,105,000.00 
  

 
                        (2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)   -ไม่มี- 
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9. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

            9.1  นโยบายภาพรวม 
                     การจดัทาํรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม หรือ รายงานความยัง่ยนืขององคก์ร  เป็นเร่ืองท่ีรวบรวมความเคล่ือนไหว
ของการดาํเนินกิจกรรมดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั   กิจกรรมภายในและภายนอกของบริษทั  ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู่ในบริษทัและทรัพยากรจากภายนอกบริษทั   อนัทาํให้เกิดการอยู่ร่วมกนัในสังคมทุกระดบัไดอ้ย่างมีความสุข  บริษทัเช่ือว่า
กิจกรรมดงักล่าวสามารถทาํใหเ้กิดความเจริญเติบโตของบริษทัและสังคมควบคู่กนัอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

           ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกๆ กลุ่ม ภายใตน้โยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีจดัทาํข้ึนเม่ือปี 2547 ดงัไดก้ล่าวในหวัขอ้ 8. การกาํกบัดูแลกิจการ และทาํการเปิดเผยไวบ้น website ของ
บริษทั ท่ี www.asiathotel.co.th  ดว้ยบริษทัและบริษทัยอ่ยใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน ลกูคา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง คู่คา้ ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 
และสังคม ไดด้าํเนินการตลอดหลายปีท่ีผา่นมา มีการดาํเนินกิจกรรมส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานธุรกิจปกติ (CSR in process) และ
ส่วนท่ีบริษทับริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)  แต่เน่ืองจาก
กิจกรรม CSR ส่วนใหญ่ท่ีเปิดเผยมกัเป็น CSR after process เช่น การบริจาคเงิน การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ฯลฯ ซ่ึงท่ีถกูตอ้งเรา
ควรเร่ิมกิจกรรมจาก CSR in process เป็นสาํคญั เพ่ือใหเ้กิดการเติบโตท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงของทุกกลุ่ม  

        ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัยงัมิไดมี้การจดัทาํการรายงานตามกรอบของ GRI  (Global Reporting Initiative) ซ่ึงจะตอ้งใช้
กระบวนการเตรียมการในองคก์ร (Prepare) การติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งในและนอกองคก์ร(Connect) การกาํหนดเป้าหมาย
ตลอดจนเน้ือหา (Define) การติดตามเกบ็ขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลใหน่้าเช่ือถือ (Monitor) และสุดทา้ยการรายงาน (Report)  ตอ้งใช้
เวลาระยะหน่ึง 
               เน่ืองจากบริษทัไดป้ระกอบธุรกิจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการ กบัธุรกิจให้
เช่าช่วง (อสังหาริมทรัพย)์  ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัของธุรกิจนอกจากผูถื้อหุน้ของบริษทั คือ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ ส่ิงแวดลอ้ม และ
สังคม เป็นสาํคญั ในปัจจุบนับริษทัจึงเนน้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อความรับผดิชอบต่อสังคมในเร่ืองดงัน้ี 

1.   การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการอยา่งคา้เสรีและเป็น
ธรรม   ไม่ผกูขาด หรือกาํหนดใหคู้่คา้ตอ้งขายสินคา้ใหบ้ริษทัฯ เท่านั้น   และไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางการคา้โดย
ใชว้ิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลของคู่แข่งขนัอยา่งผิดกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม   การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ใด ๆ ตอ้ง
ไม่นาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัหรือขดัต่อกฎหมายใดๆ มีการคาํนึงถึงความเสมอภาคในการดาํเนิน
ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ การคดัเลือกคู่คา้ตอ้งทาํอยา่งยติุธรรม ทั้งน้ี บริษทัฯ ถือวา่คู่คา้เป็นปัจจยัสาํคญัใน
การร่วมสร้างมูลค่าความเช่ือมัน่ใหก้บัลกูคา้   

2.   การต่อตา้นการทุจริต  บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานพึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ตลอดจน
ตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยรวม   ตอ้งไม่พึงรับ 
หรือใหข้องขวญัของกาํนลั จากลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา ผูข้ายสินคา้ หรือผูใ้หบ้ริการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ   แมใ้นโอกาส
ตามประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียมการให้ของขวญั หากพนักงานไดรั้บของขวญัท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงาน
รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น การรับทาํงานใหกิ้จการใดโดยไดรั้บสินจา้ง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ตอ้งรายงาน
ความสัมพนัธ์นั้นใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  การรับหรือจดัเล้ียงรับรองลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา ผูข้ายสินคา้ หรือผูใ้ห้บริการ 
พึงกระทาํเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกบับริษทัเท่านั้น และตอ้งไม่เป็นไปในทางท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ภาพพจน์ของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว 

 ในปี 2556 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดาํเนินนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 
12/2556 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (Collective Anti – Corruption)  “CAC” เพ่ือประโยชน์ทั้งในองคก์รและนอกองคก์ร ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง
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เร่ิมจดัทาํนโยบายต่างๆ สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการปฏิบติั ใหมี้การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบั
นโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีไดรั้บการ
รับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. เป็นผูติ้ดตาม สอบทานความครบถว้นและประสานงานโครงการฯ ใหผ้า่นการ
รับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  บริษทัเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  2 หมวด ไดแ้ก่  หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง สิทธิเสรีภาพทางการแสดงออก  และหมวดสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม สิทธิการทาํงานหรือสิทธิใน
การไดรั้บอาหาร สิทธิในสุขภาพ  บริษทัสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีไม่กระทบกระเทือน หรือเส่ือมเสียต่อช่ือเสียง หรือ
ผลประโยชน์ของบริษทั หรือไม่ขดั หรือกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตน  พึงใชสิ้ทธิทางการเมืองของตน ตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย แต่พึงหลีกเล่ียงการกระทาํ อนัอาจทาํให้เกิดความเขา้ใจได้ว่า บริษทัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพรรค
การเมืองใด  
4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  บริษทัฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจยัสําคญัสู่
ความสาํเร็จของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดมุ่้งพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการทาํงาน
เป็นทีม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การวา่จา้ง แต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน 
จะพิจารณาบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและการใชท้รัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั   และถือปฏิบติัต่อพนกังาน
อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่คาํนึงถึง เพศ สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนาหรือความเช่ือ  บริษทัฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ และยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยแรงงานอยา่งเคร่งครัด  ดงัเช่น  
 1. จดัพื้นท่ีส่วนหน่ึงภายในบริษทั “มุมนมแม่” เพ่ือสนบัสนุนให้พนกังานหญิงท่ีทาํงาน สามารถเล้ียงลูก
ดว้ย นํ้ านมตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายหลงัการคลอดบุตร ถือเป็นสวสัดิการเสริมสร้างดา้นแรงงาน
สัมพนัธ์ และช่วยลดปัญหาสังคมระยะยาว เพราะเด็กจะไดรั้บทั้งอาหารกายและอาหารอารมณ์เป็นภูมิคุม้กนัตั้งแต่ตน้   และ
สาํหรับเดก็โต ในช่วงปิดภาคการศึกษา บริษทัอนุญาตให้พนกังานนาํบุตรธิดามาใชพ้ื้นท่ีเพ่ืออ่านหนงัสือหรือทาํกิจกรรมอ่ืน
ท่ีผูป้กครองสามารถเขา้มาดูแลในช่วงพกักลางวนัได ้
 2. สนบัสนุนการออมทรัพยแ์ก่พนกังานภายในบริษทั โดยอนุญาตให้ตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
โรงแรมเอเชีย จาํกดั”  มากวา่ 13 ปี และเปิดโอกาสให้พนกังานเป็นคณะกรรมการดูแลกิจการสหกรณ์กนัเอง ซ่ึงปัจจุบนั (ปี 
2556) สหกรณ์มีความเจริญเติบโตเขม้แขง็ ไดรั้บประกาศวฒิุบตัรเป็นสหกรณ์ท่ีมีมาตรฐานระดบัดีมาก จากสาํนกังานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
 3. บริษทัจดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการพนักงาน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการโรงแรม หัวหน้าแผนกต่างๆ 
บริหารจดัการดูแลสวสัดิการพนกังาน เช่น มีกองทุนสวสัดิการฌาปนกิจ  การช่วยเหลือพนกังานผูป้ระสบอุทกภยั 
 4. บริษทัจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานและผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นหลกัประกนัในอนาคต โดย
มอบให ้บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั เป็นผูบ้ริหารดูแลกองทุน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มา 
 5. บริษทัจัดสวสัดิการโครงการให้พนักงาน ญาติพนักงาน และเพ่ือนพนักงานสามารถจองห้องพกั
สาํหรับโรงแรมทั้งส่ีแห่งคือ เอเชียกรุงเทพ, เอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี เอเชียพทัยา ชลบุรี และเอเชียชะอาํ เพชรบุรี ในราคา
พิเศษ โดยแผนกบุคคลเป็นผูก้ลัน่กรองการใชสิ้ทธิพิเศษน้ี  
 
5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค   บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บั 

ลูกคา้ท่ีจะไดรั้บบริการดา้นห้องพกัและดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีดีมีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้ งรักษา
สัมพนัธ์ภาพท่ีดี จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั  การให้บริการด้านห้องพักและด้านอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีคุณภาพ บริษทั
มุ่งมั่นท่ีจะยกระดบัมาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีและบริการอย่าง
ครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง   
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6. การดูแลส่ิงแวดลอ้ม  ในดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม บริษทัถือวา่ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัของคน สัตว ์
ตน้ไม ้ชีวติจิตใจท่ีสมดุลและอยูร่่วมกนั ดงันั้น การดูแลส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นความรับผดิชอบของบริษทัต่อสังคม และเป็นหนา้ท่ี
ของพนกังานทุกคน โดยมีวตัถุประสงค ์

            ป้องกนัสภาวะมลพิษ  ควบคุมดูแลสภาพอากาศ นํ้าท้ิง และของเสีย จากการปฏิบติัการใหดี้กวา่ มาตรฐานและระเบียบท่ี
กฎหมายกาํหนด   การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีประกาศใชใ้นปัจจุบนัและอนาคต    

   พฒันาคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง   
         ในดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั บริษทัถือวา่ระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัเป็นส่วนหน่ึง
ของธุรกิจ ซ่ึงมีความสาํคญั และเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยตรงของผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนในอนัท่ีจะดาํเนินการ
ดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายไทย และมาตรฐานสากล รวมถึงปรับปรุงและป้องกนัอนัตราย
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัพนกังาน ลกูคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึนจากการประเมินความเส่ียงดงัน้ี 

- ป้องกนัอุบติัเหตุจากเพลิงไหมแ้ละระเบิด  
- ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี  
- ป้องกนัอนัตรายจากการทาํงานเชิงกล  
- ป้องกนัอนัตรายจากการทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า  

    ทั้งน้ี ผูบ้ริหารตอ้งเผยแพร่วตัถุประสงคใ์หพ้นกังานทราบ จดัใหมี้ทรัพยากรเพียงพอ เหมาะสมต่อการดาํเนินงานให้
บรรลุตามวตัถุประสงค ์ และตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ จดัอบรมพนกังานทุกระดบัอยา่งเหมาะสม เพ่ือใหมี้ความสามารถท่ีจะ
ปฏิบติัตามหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ตลอดจนทบทวนนโยบายระบบการจดัการฯ จดัใหมี้การตรวจประเมินเป็นระยะๆ 
และสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น 

บริษทัทาํการศึกษาและใหค้วามรู้แก่พนกังานในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งบริษทัไดมี้การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
รักษาส่ิงแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี   

     6.1 ทาํนํ้าจุลินทรียชี์วภาพจากเปลือกผลไม ้นาํมาใชก้าํจดัไขมนัภายในครัว ทาํปุ๋ยรดตน้ไม ้ทาํสเปรยไ์ล่แมลง เป็น     
             การลดการใชส้ารเคมีและลดขยะท่ีเกิดจากเศษอาหาร 

                       6.2   ดา้นพลงังาน  บริษทัเปล่ียนมาใชห้ลอดประหยดัพลงังาน T5  ติดกระจกกนัความร้อนท่ีตวัอาคาร ติดเซ็นเซอร์ 
                               ปิด-ปิดไฟแสงสวา่งท่ีอาคารจอดรถในเวลากลางคืน  ใชป้ระตอูตัโนมติัเพ่ือป้องกนัความเยน็ของอาคาร 
                               สู่ภายนอก  เพ่ือป้องกนัความเยน็ของอาคารสู่ภายนอก ติดตั้งสุขภณัฑ ์หวัก๊อก และฝักบวั แบบประหยดั 
                               นํ้า ในหอ้งพกัแขกลดการใชพ้ลงังานโดยติดตั้งระบบแก๊สแทนนํ้ามนัเตาสาํหรับ Boiler ของโรงแรม 
                      6.3   ดา้นนาํกลบัมาใชใ้หม่ และใชซ้ํ้ า เพ่ือลดปริมาณขยะ โดยนาํผา้ท่ีไม่ใชแ้ลว้ กลบัมาเป็นผา้ 
                               เชด็มือในหอ้งนํ้าสาธารณะ แทนการใชก้ระดาษ 
                      6.4   รณรงคป์ระหยดัทรัพยากร  โดยมีขอ้ความ เชิญชวนใหแ้ขกประหยดันํ้า  เชิญชวนใหไ้ม่เปล่ียนผา้ปูท่ีนอนและ 
                             ผา้เช็ดตวัในกรณีท่ีแขกพกัเกิน 1 วนั 

        6.5  บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการใบไมเ้ขียว (Green Leaf Project)  เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และ
พฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม เพ่ือมุ่งเน้นการใช้พลงังาน รวมถึงการใช้
ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า   

        6.6   บริษทัจดัทาํโครงการ “Green ASIA Hotel” เป็นโครงการระยะสั้น (6 เดือน) จะจบโครงการกลางปี 2557 ท่ี
โครงการ GREENER BUSINESS ASIA  (ILO/ILO Japan)ให้การสนบัสนุน โดยยึดหลกัว่า ธุรกิจเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ส่งผลต่อสถานท่ีทาํงานดีข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ระบบเศรษฐกิจ มีการจา้ง
งานจาํนวนมาก การใชท้รัพยากรมาก กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัสําคญั  โครงการน้ีเป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุง 
หากดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองจะส่งผลต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมหลกัใน CSR in process ท่ีสาํคญัต่อบริษทั 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดก้าํหนดนโยบายในเร่ืองน้ี แต่มีกิจกรรมดา้นสังคมและชุมชน ดงัน้ี  

                    7.1  ในปี 2556 บริษทัไดช้กัชวนเพ่ือนบา้นชุมชนใกลเ้คียงร่วมทาํบุญตกับาตรโดยนิมนตพ์ระจาํนวน 108 รูป 
เพ่ือส่งเสริมพทุธศาสนาและเกิดศิริมงคล  ซ่ึงทาํเป็นประจาํทุกปีในเดือนเมษายน  เป็นเวลากวา่ 5 ปี 

                        7.2  เม่ือตน้ปี 2556  บริษทัจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนและคณะนกัเรียน ท่ีโรงเรียนสัมมาชีวศิลป และโรงเรียน
ก่ิงเพชร เขตราชเทวี ซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงโรงแรมเอเชีย  โครงการ “ส่งมอบความสุข วนัเด็กแห่งชาติ 2556” มี
ทีมผูบ้ริหารและพนกังานร่วมทาํกิจกรรมให้ความบนัเทิงและเล้ียงอาหารกลางวนัแก่เด็กนกัเรียนทั้งสอง
โรงเรียน  

        7.3  ในวนัท่ี 28 มีนาคม  2556  ฝ่ายบริหารของบริษทัและพนกังานร่วมกนับริจาคโลหิตใหแ้ก่ผูป่้วยของ
โรงพยาบาลศิริราช โดยคณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลศิริราช มารับบริจาคท่ีบริษทั กิจกรรมน้ีจดัอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

          7.4 ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ฝ่ายบริหารของบริษทัและพนกังานร่วมงาน “กีฬาสีตา้นยาเสพติดชุมชนบา้น
ครัวเหนือ”  โดยมอบของรางวลัใหแ้ก่ ตวัแทนคณะกรรมการกลุ่มพฒันาชุมชนสีขาว บา้นครัวเหนือ ใน
กิจกรรมการกีฬาสีชุมชนบา้นครัวเหนือ เขตราชเทว ีเพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มชุมชน ให้
เกิดความสามคัคีและการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   

              7.5  ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2556 ฝ่ายบริหารของบริษทัและพนกังานร่วมงาน “โครงการปลูกผกัเพ่ือนอ้ง”  
จดักิจกรรมลงแปลงปลกูผกัสวนครัว ปลอดสารพิษใหแ้ก่เดก็หญิงบา้นราชวิถีโดยมี หวัหนา้ฝึกวชิาชีพ ให้
การตอ้นรับ ณ สถานสงเคราะห์เดก็หญิงบา้นราชวถีิ   

 8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมCSR จากการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 
ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดก้าํหนดนโยบายในเร่ืองน้ี 
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10.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัต่อการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยบริษทัมีนโยบายบริหารจดัการระบบการ
ควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกกิจกรรมอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ บนพ้ืนฐานของหลกัการบริหารจดัการ
องค์กรท่ีมุ่งเน้นความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี อันเป็นรากฐานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดา้นการควบคุมภายในของบริษทั  

 บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยแต่งตั้งนางลินดา รุ่งฟ้างาม เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั เพ่ือทาํหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บังคบั และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบเป็นอยา่งดีตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2556 

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2556 ไดพ้ฒันา “แบบประเมิน” ตามแนวคิดของ coso (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในพบวา่ บริษทัได้
จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีความรัดกุม เหมาะสมและเพียงพอ  ระบบงานต่างๆ ของบริษทัมีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามท่ีควร  การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั โดยไม่พบวา่มีจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัในระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้าํการสอบทานตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ดา้น และไดน้าํเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดส้รุปวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินงานในปัจจุบนัตามองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 5 ส่วน 17 หลกัการยอ่ย ดงัน้ี 

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดและจดัทาํนโยบายการ
บริหารงานดว้ยความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  คณะกรรมการมีความเป็นอิสระ 
ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลฝ่ายบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการมีบทบาท ดุลยพินิจ รอบรู้ในธุรกิจของ
บริษทั สามารถพฒันาเร่ืองการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง และบริษทัมีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนด
อาํนาจหนา้ท่ีการทาํงานของแต่ละฝ่ายชดัเจน  เหมาะสม  คณะกรรมการติดตามผลการดาํเนินธุรกิจกบัเป้าหมายท่ี
วางไว ้ และมีนโยบายท่ีพฒันาและรักษาบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยการประเมินผลการปฏิบติัตาม Code 
of Conduct   

2. ดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Assessment)  บริษทัให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยไดมี้การจดัตั้ง
คณะทาํงานบริหารความเส่ียง และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัอย่างมี
นยัสาํคญั ท่ีเป็นปัจจยัความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การวิเคราะห์
ถึงโอกาสปัจจยัท่ีจะทาํให้ความเส่ียงเกิดข้ึนว่าเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได ้(acceptance)  การลด(reduction) การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง(avoidance)หรือร่วมรับความเส่ียง(sharing) เพ่ือหามาตรการในการท่ีจะป้องกนัหรือลดความ
เส่ียง โดยคาํนึงถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในองคก์ร และติดตามสถานการณ์ เพ่ือประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
กระทบต่อการควบคุมภายในบริษทั  

3. ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities)  บริษทัไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมติั
ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวช้ดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือให้เกิดการกระทาํท่ี
ทุจริตออกจากกนัอยา่งชดัเจน มีมาตรการติดตามใหก้ารทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีเป็นไป
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ตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ ก.ล.ต.โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญัเสมอ และบริษทัไดมี้
การติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งไดก้าํหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัเพ่ือลดความเส่ียงใน
การประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษทั 

4. ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  (Information & Communication) บริษทัจดัใหมี้การส่ือสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบสารสนเทศดา้นบญัชีและการเงินของบริษทั ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ตลอดจนจัดหาขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอให้กรรมการบริษทัพิจารณา ตดัสินใจ รวมถึงการบนัทึกรายงานการ
ประชุม การจดัเกบ็เอกสาร ใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้ และกาํหนดใหมี้ช่องทางการติดต่อระหวา่งกรรมการ 
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายในนอกเหนือการการประชุม นอกจากน้ีเตรียมจดัระบบการรับแจง้เร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ 
จากผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นทาง website ของบริษทั  

5. ดา้นระบบการติดตาม (Monitoring Activities) บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน
อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   และส่งสาํเนารายงานให้
ผูบ้ริหารและผูรั้บการตรวจสอบทราบ เพื่อนาํขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในไปปรับปรุงขอ้บกพร่องหรือ
จุดอ่อนท่ีพบจากการตรวจสอบ รายงานผลการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องของหน่วยงานต่างๆ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ  

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดเป็นแบบประเมิน
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอควรแลว้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวกบัการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเพียงพอแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การควบคุมภายในของบริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัไดดู้แลการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ถกูตอ้ง สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นจากการทุจริตและความเสียหายเป็นอยา่งดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม 
และทรัพยากรไดถ้กูใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน)                                              - 49 -                                                     รายงานประจําปี 2556 

11. รายการระหว่างกนั 
     

รายการระหว่างกัน หมายถึง ธุรกรรมหรือรายการทางธุรกิจ หรือธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขนักนั หรือ มีความสัมพนัธ์
หรือเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัยงัทาผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั 
กาํหนดมาตรการควบคุมการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ขอ้บงัคบัของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมทางดา้น
ราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคา
ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกนัพิจารณา เพ่ือกาํหนด
อตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัจะจัดให้มี
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั
ดงักล่าว 

นอกจากน้ี บริษทัจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์
สาํคญัของบริษทั และบริษทัยอ่ย ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอาจมีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

อนาคต 
โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะกบักลุ่มบริษทัในเครือบริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) เช่น การเช่าพ้ืนท่ี การเรียกเก็บ
ค่าบริการระหว่างกนั เป็นตน้ บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัให้มีเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลกัษณะการ
ดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบ
ราคากบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกนัพิจารณา เพ่ือกาํหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และให้ปฏิบติั
ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งกาํหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่าง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเขา้ทาํรายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม บริษทัจะจดัทาํ
รายงาน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํ
รายการดงักล่าวทุก ๆ ไตรมาส 

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  ซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหวา่งกนัอ่ืน 
ๆ บริษทัจะดาํเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการทาํรายการ 
           

   สาํหรับปี 2556   มีรายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน   17   รายการ  ดงัน้ี 
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ช่ือและความสัมพนัธ์               AA (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วน 100%) กบั ASIAบริษทัจดทะเบียน  
ลกัษณะของรายการ        รายการเงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2555 31.34 ลา้นบาท   
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2556 41.62 ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       AA ใหเ้งินกูย้มืแก่ ASIA เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงาน มีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหวา่งกนัใน

อตัรา 7.25% ต่อปี 
       ---------------------------------------------------------------- 
ช่ือและความสัมพนัธ์        AP บริษทัยอ่ย (ในสัดส่วนถือหุน้ 100%) กบั ASIA บริษทัจดทะเบียน 
ลกัษณะของรายการ        รายการเงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งชาํระระหวา่งกนั 
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2555 249.42  ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2556 247.73  ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       AP ใหเ้งินกูย้มืแก่ ASIA เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงาน มีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหวา่งกนั 

ปัจจุบนัคิดในอตัรา 7.25% ต่อปี 
       ---------------------------------------------------------------- 
ช่ือและความสัมพนัธ์        ASIA บริษทัจดทะเบียน กบั AP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 100%)   
ลกัษณะของรายการ       รายการเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน 
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2555 1.20  ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2556 1.20  ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       AP เช่าพ้ืนท่ี ASIA ทาํสาํนกังาน  ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท 
  ----------------------------------------------------------------------- 
ช่ือและความสัมพนัธ์        ASIA บริษทัจดทะเบียน กบั ABK   เป็น บริษทัโฮลด้ิง มีกรรมการบางส่วน (นายกาํพล เตชะ

หรูวจิิตร นายอมร เตชะหรูวจิิตร นายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร และ 
นางพรพรรณ ตนัอริยกลุ) ถือหุน้ใน 2 บริษทัน้ี 

ลกัษณะของรายการ       รายการดอกเบ้ียคา้งรับจากการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูย้มื 
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2555 394.64 ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2556 381.64 ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       เป็นรายการท่ี ASIA ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ABK ตั้งแต่ปี 2538-2543 รวม เงินตน้ 

998.62 ลา้นบาทซ่ึงไดป้รับโครงสร้างหน้ี ตั้งแต่ปี 2543 เป็นทุน  ทาํให ้ ASIA เขา้ถือหุ้น  ZP 
ทางออ้มในสัดส่วน 74%  และมีภาระหน้ีดอกเบ้ียคา้งจ่าย 472 ลา้นบาท ให้ชาํระใน 15 ปี  
รายการน้ีไดผ้า่นมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2543 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือและความสัมพนัธ์        ASIA บริษทัจดทะเบียน, AA , AP, ZP บริษทัยอ่ย กบั บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

(NSI) มีกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการใน ASIA, AA,AP และถือหุน้ใน ASIA, NSI (นายกาํพล 
เตชะหรูวจิิตร และนางโชติมา พวัศิริ) 

ลกัษณะของรายการ                       รายการทาํประกนัอคัคีภยั กบั ประกนัภยับุคคลภายนอก ซ่ึงมีความคุม้ครอง 1 ปีคาํนวณมูลค่า
เป็นค่าเบ้ียประกนัภยั โดย NSI – ผูรั้บประกนัภยักบั 

                                                                                ASIA,AA,AP,ZP  -  ผูเ้อาประกนัภยั 
มูลค่า (ล้านบาท) ASIA  จาํนวน   0.69  ลา้นบาท  จาก ทุนประกนั   591.5 ลา้นบาท 
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 AA    จาํนวน   0.51  ลา้นบาท จาก ทุนประกนั  427.4   ลา้นบาท 
 AP     จาํนวน  0.59   ลา้นบาท   จาก ทุนประกนั 460.0   ลา้นบาท 

    ZP    จาํนวน  1.29  ลา้นบาท    จาก ทุนประกนั 796.5 ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล      เป็นการทาํประกนัภยัถือเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  โดยมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป  
                                                     และมีค่าตอบแทนสามารถคาํนวณไดจ้ากทรัพยสิ์นและมูลค่าท่ีอา้งถึง   
  ------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือและความสัมพนัธ์        AA (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 100%) กบั   ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วน

ถือหุน้ 94.85%) 
ลกัษณะของรายการ       AA  เช่าพ้ืนท่ีชั้น 5 จาก ZPเพ่ือใหบ้ริการหอ้งจดัเล้ียง  
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2555 8.71  ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2556 9.52  ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล        AA เช่าพื้นท่ีบนชั้น 5 จาํนวน 9,072 ตร.ม.จาก ZP เพ่ือให้บริการห้องจดัเล้ียง สัญญาเช่า 3 ปี 

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2556 โดยอตัราเช่าเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอ่ืนในบริเวณ
ใกลเ้คียง 

  -------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือและความสัมพนัธ์        AA (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 100%) กบั   ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วน

ถือหุน้ 94.85%) 
ลกัษณะของรายการ       รายการ AAขยายอายสุัญญาเช่าพ้ืนท่ี 39,380 ตร.ม. กบั ZP 
มูลค่า (ลา้นบาท)  ปี 2555               390  ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       AA ไดเ้ช่าพ้ืนท่ีชั้น G บางส่วน ชั้น 6 บางส่วน ชั้น 9 บางส่วน และชั้น 10-17 ทั้งชั้น รวมพ้ืนท่ี

ทั้งส้ิน 39,380 ตร.ม. กบั ZP โดยสัญญาเช่าจะครบกาํหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2566  เหลือประมาณ 
12 ปี และเม่ือ 18 ธนัวาคม 2552 AA ขอต่ออายสุัญญาเช่าอีก 16 ปี คือตั้งแต่ 1 เมษายน 2556  ถึง 
31 มีนาคม 2582 ประมาณ 28 ปี โดย ZP คิดค่าสิทธิการเช่า จาํนวน 390 ลา้นบาท ชาํระ 3 งวด 
คือ เดือนธนัวาคม 2552 จาํนวน 170 ลา้นบาท เดือนกุมภาพนัธ์ 2553 จาํนวน 180 ลา้นบาท และ
เดือนมิถุนายน 2553 จาํนวน 40 ล้านบาท พร้อมคิดค่าเช่าและค่าบริการรวม (ตั้ งแต่เดือน
เมษายน 2566) เดือนละ 0.59 ลา้นบาท ปรับข้ึน 10% ทุก 3 ปี โดยมูลค่าการเช่าดงักล่าวมีราคา
สอดคลอ้งกบัราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมิน
ราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย(VAT)คือ บจ.เอเจน
ซ่ี ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส  มีมูลค่า 425 ลา้นบาท 

  ------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือและความสัมพนัธ์ AA (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 100%) กบั   ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วน

ถือหุน้ 94.85%) 
ลกัษณะของรายการ รายการค่าเช่าและบริการ ท่ี ZP รับจาก AA  
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2555 1.46 ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี  2556 1.56 ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล   AA เช่าพ้ืนท่ี ชั้น 8 จาก ZP เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังาน จาํนวน 520.4 ตร.ม. สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 

กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2558 โดยอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอ่ืนในบริเวณ
ใกลเ้คียง 

      --------------------------------------------------------------------------- 
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ช่ือและความสัมพนัธ์ AA (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 100%) กบั   ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วน
ถือหุน้ 94.85%) 

ลกัษณะของรายการ รายการค่าเช่าและค่าบริการ ท่ี AA รับจาก  ZP 
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2555 1.17 ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท)  ปี 2556 1.28 ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       ZPเช่าพ้ืนท่ีชั้น 6 จากAA สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556- 31 ธนัวาคม 2558 โดยอตัราค่า

เช่าเช่นเดียวกบัลกูคา้รายอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียง  
    ------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือและความสัมพนัธ์ AA (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 100%) กบั   ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วน

ถือหุน้ 94.85%) 
ลกัษณะของรายการ รายการค่าจา้งซ่อมบาํรุง  ท่ี ZP รับจาก AA  
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2555 2.06  ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2556 2.21  ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล      AA จา้งบุคลากรจากZP ในการซ่อมบาํรุง ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ในพ้ืนท่ีเช่าโรงแรม  คิดค่าจ้างเป็นรายเดือน สัญญาจ้าง 1 ปี ตั้ งแต่ 1 มกราคม 2556 - 31 
ธนัวาคม 2556 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือและความสัมพนัธ์ AA (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 100%) กบั   ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วน

ถือหุน้ 94.85%) 
ลกัษณะของรายการ รายการเช่า “โรงแรมเอเชีย ชะอาํ” ทาํธุรกิจโรงแรม  (AA เป็นผูเ้ช่า และ ZP เป็นผูใ้หเ้ช่า) 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2555 12.20   ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2556 12.03   ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       ZP  เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในโรงแรมชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี  ไดเ้ปิดการประกวดราคาเช่าเพ่ือทาํ

ธุรกิจโรงแรม และAA เป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือก โดยใชช่ื้อ “โรงแรมเอเชียชะอาํ”  สัญญาเช่าอาย ุ
3 ปี  ประกอบดว้ย ค่าสิทธิการเช่า 25 ลา้นบาท และค่าเช่ารายเดือนเดือนละ 450,000-1,100,000 
บาท  รวมตลอดอายสุัญญา 3 ปี เท่ากบั 58.30 ลา้นบาท  ต่อมาไดมี้การติดต่ออายกุารเช่าไปอีก 3 
ปี (1 พ.ย. 56-31 ต.ค. 59 ) รวมตลอดอายสุัญญาเช่า = 67.045 ลา้นบาท  

           --------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือและความสัมพนัธ์ AA (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 100%) กบั   ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วน

ถือหุน้ 94.85%) 
ลกัษณะของรายการ รายการเช่าพ้ืนท่ีจอดรถ ท่ี AA เช่าจาก ZP 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2555 0.47  ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2556 0.52  ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล      AA เช่าพ้ืนท่ีจอดรถจาก ZP เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้โรงแรม โดยทาํสัญญาเช่า

ระยะเวลา 1 ปี (เร่ิม 1 มีนาคม 2555-28 กุมภาพนัธ์ 2556) ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 39,930 บาท 
และต่อมาไดต่้อสัญญาเช่าไปอีก 3 ปี (1 มีนาคม 2556-29 กมุภาพนัธ์ 2559)ในอตัราค่าเช่า 

 ปีท่ี 1 = 43,923 บาท/เดือน ปีท่ี 2 = 48,315 บาท/เดือน ปีท่ี 3 = 53,147 บาท/เดือน 
--------------------------------------------------------------------------- 
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ช่ือและความสัมพนัธ์ AA (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 100%) กบั   ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วน
ถือหุน้ 94.85%) 

ลกัษณะของรายการ รายไดค้่าบริหารการจดัเกบ็ค่าท่ีจอดรถท่ี AA จา้ง ZP บริหาร 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2555 0.52  ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2556 0.62  ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       AA วา่จา้งให ้ ZP จดัการค่าท่ีจอดรถของ AA โดยทาํสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี (เร่ิม 1 มิถุนายน 

2555 – 31 พฤษภาคม 2557) ในอตัราค่าบริการปีท่ี 1 เดือนละ 49,022.64 บาทและปีท่ี 2 เดือน
ละ 53,925.00 บาท 

 -ต่อมา AA ไดย้า้ยพ้ืนท่ีจอดรถจากเดิมอยูน่อกอาคารมายงัพ้ืนท่ีจอดรถภายในอาคาร และได้
ขอให ้ZEER จดัหา พนกังานดูแลเพิ่มอีก 1 คน เน่ืองจากท่ีจอดรถใหม่มีทางเขา้ –ออก แยกจาก
กนั อายุสัญญา 2 ปี ตั้ งแต่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2557 โดยอตัราค่าจ้างบริหาร
เช่นเดียวกบัการปรับค่าบริการใหก้บัลกูคา้รายอ่ืนทัว่ไปในศนูยก์ารคา้ 

--------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือและความสัมพนัธ์        ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 94.85%) กบั DM บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มีผูถื้อหุน้และ

กรรมการบางส่วนร่วมกนั (นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร และนายทศพล วชิรเดชา) ถือหุ้นใน
บริษทั ZP, DM 

ลกัษณะของรายการ       ZP เช่าท่ีดินจาก DM เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2555 17.34  ลา้นบาท 
มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2556 17.34  ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       เป็นการท่ี ZP เช่าช่วงท่ีดินจาก DM ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโครงการ ZP เดิมมีอายสุัญญาเช่า 30 ปี ตั้งแต่ ปี 

2536-2566 ต่อมาในไตรมาส 2/2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติการต่ออายุสัญญาเช่า
ท่ีดินออกไปอีก 25 ปี รวมสัญญาท่ีเหลือ 35 ปี บันทึกตามมาตรฐานบัญชีฉบบัท่ี 40 (ฉบับ
ปรับปรุงปี 2552) 

                        ------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือและความสัมพนัธ์        ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 94.85%)กบั DM บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มีผูถื้อหุน้และ

กรรมการบางส่วนร่วมกนั ( นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร และนาย สุรพงษ ์เตชะหรูวิจิตร) ถือหุ้น
ในบริษทั ZP, DM 

ลกัษณะของรายการ       รายการคํ้าประกนัหน้ีของ ZP โดย DM เป็นผูค้ ํ้าประกนั 
มูลค่า (ล้านบาท)          วงเงินคํ้าประกนั1,230  ลา้นบาท  
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล       เป็นเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินใหสิ้นเช่ือแก่  ZP โดยตอ้งมี DM เป็นผูค้ ํ้าประกนั เน่ืองจาก ZP เช่า

ช่วงท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างจาก DM และไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ในการเขา้ค ํ้าประกนัดงักล่าว 
                   ---------------------------------------------------------------------- 

ช่ือและความสัมพนัธ์        ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 94.85%) กบั บจ.เซียร์ไอซ์สเกต็ (ZI) (บริษทัคู่คา้
ของ ZP เป็นบริษทัภายนอก) 

ลกัษณะของรายการ       รายการคํ้าประกนัหน้ีของ  ZI โดย ZP เป็นผูค้ ํ้าประกนั 
มูลค่า (ล้านบาท)          100.0  ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล      เป็นเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินใหสิ้นเช่ือแก่ ZI โดยตอ้งมี ZP เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้
 ----------------------------------------------------------------------- 
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ช่ือและความสัมพนัธ์        ZP (บริษทัยอ่ยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุน้ 94.85%) กบั หสม. ที แอนด ์ดบับลิว (TW) (บริษทั
คู่คา้ของ ZP เป็นบริษทัภายนอก) 

ลกัษณะของรายการ       รายการคํ้าประกนัหน้ีของ TW โดย ZP เป็นผูค้ ํ้าประกนั 
มูลค่า (ล้านบาท)          9.11 ลา้นบาท 
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล      เป็นเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินใหสิ้นเช่ือแก่ TW โดยตอ้งมี ZP เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้
   ---------------------------------------------------------------------- 
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     12.  ข้อมูลสรุปทางการเงนิ 
        12.1 ข้อมูลจากงบการเงิน 
 

              ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
     หน่วย : ลา้นบาท 

ผลการดาํเนินงาน 2556 2555* 2554* 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 730.58 628.42 461.69 
รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ 585.64 526.27 445.83 
    รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,316.22 1,154.69 907.52 
กาํไรขั้นตน้ 608.70 474.42 321.67 
รายไดอ่ื้น 473.81 97.57 92.32 
กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 807.41 355.78 235.05 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 499.25 159.18 58.58 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท) 15.60 4.97 1.85 

ฐานะการเงนิ    
สินทรัพยร์วม 10,042.22 9,592.75 8,965.23 
หน้ีสินรวม 3,848.38 3,872.50 3,812.53 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,193.84 5,720.24 5,152.71 
    

      2.2   อตัราส่วนทางการเงนิ 
 

                 อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญัจากงบการเงนิรวม ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย        

 2556 2555* 2554*

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 46.24 41.09 35.44 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 27.89 12.71 5.86 
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ (%) 5.09 1.72 0.69 
อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้  (%) 8.38 2.93 1.10 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.62 0.68 0.74 
มูลค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้  193.56 178.76 162.62 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั**  32,000,000 32,000,000 31,686,504 

 

หมายเหตุ   * ผลการดาํเนินงานของปี 2555 และปี 2554 มีการปรับปรุง เน่ืองจากปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ 
**กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานของบริษทัและบริษทัยอ่ย คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญั

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี หกัดว้ยจาํนวนหุน้สามญับริษทัใหญ่ท่ีถือ

โดยบริษทัยอ่ย 
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13. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิ 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 1,316.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 161.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 13.99% จากปีก่อน 
โดยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพ้ืนท่ีเช่า บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมรวม 
730.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 102.16 ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 16.26%  และมีรายไดจ้ากธุรกิจพ้ืนท่ีเช่ารวม 585.64 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 59.37 ลา้นบาท ปรับข้ึน 11.28% โดยมีกาํไรขั้นตน้รวม 608.70 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 134.28 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 28.30% และมีกาํไรสุทธิรวม (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) จาํนวน 499.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 340.07 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 213.64% 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนค่อนขา้งมาก จึง
ทาํให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยโดยรวมมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง แมว้่าจะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุม
ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครท่ีเกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถึงปี 2557 แต่นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทย
ในช่วงไตรมาสท่ีส่ีของปี 2556 ยงัคงมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในทุกกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว ส่งผลใหธุ้รกิจโรงแรมมีการขยายตวั และถือเป็นสัญญาณท่ีดีสาํหรับกิจการโรงแรม อน่ึง หากสถานการณ์การชุมนุม
ทางการเมืองสามารถยติุลงไดใ้นเร็ววนั จะทาํใหปี้ 2557 เป็นปีท่ีดีมากปีหน่ึงสาํหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย 

ในส่วนของธุรกิจการให้เช่าพ้ืนท่ีซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีการ
ขยายตวัดีอยา่งต่อเน่ืองตามสภาวะเศรษฐกิจ ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต และโรงแรมเอเชียชะอาํซ่ึงเป็นอาคารให้เช่า ไม่ไดต้ั้งอยูใ่น
พื้นท่ีท่ีมีการชุมนุมทางการเมือง จึงไดรั้บผลกระทบจาํกดั บริษทัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและจากการบริการในปี 2556 เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนตามจาํนวนพ้ืนท่ีและการปรับข้ึนค่าเช่าและค่าบริการตามเง่ือนไขในสัญญาท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้ ส่วนอาคารพาณิชยใ์ห้
เช่าซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายไดเ้ติบโตตามการปรับข้ึนอตัราค่าเช่าตามสัญญาเช่นกนั 

2. ผลการดําเนนิงาน และความสามารถในการทํากําไร 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 และความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยจาํแนก
ตามโครงสร้างของรายได ้ตน้ทุนขายและบริการ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และตน้ทุนทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากกิจการโรงแรมรวม สาํหรับปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 730.58 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนเป็นเงิน 102.16 ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 16.26% โดยรายไดจ้ากกิจการโรงแรมประกอบดว้ย รายไดจ้ากห้องพกัและเซอร์วิส 
อพาร์ทเมน้ท ์และรายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีสาเหตุการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของรายไดแ้ต่ละประเภท ดงัน้ี 

ก) รายได้ค่าห้องพกั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจโรงแรม 4 แห่ง ประกอบดว้ย โรงแรมเอเชีย ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โรงแรมเอเชียพทัยา ตั้งอยูท่ี่เมืองพทัยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ตั้งอยูท่ี่รังสิต ปทุมธานี และโรงแรมเอเชียชะอาํ ตั้งอยูท่ี่หาดชะอาํ 
จ. เพชรบุรี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากหอ้งพกัในปี 2556 เป็นเงินรวม 459.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 73.59 ลา้นบาท 
ปรับสูงข้ึน 19.09% ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีทุกโรงแรมมีอตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) เพ่ิมข้ึน โดยมีอตัราการเขา้พกัถวัเฉล่ีย
ของทั้งส่ีโรงแรมในปี 2556 เท่ากบั 66.79% ในขณะท่ีปีก่อนมีอตัราการเขา้พกัถวัเฉล่ียเท่ากบั 53.71% โรงแรมท่ีมีอตัราการเขา้พกั
ในปี 2556 สูงสุด ไดแ้ก่ โรงแรมเอเชีย ท่ีกรุงเทพฯ แมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ ท่ี
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เกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2556 ก็ตาม ทั้งน้ี เน่ืองจากในช่วงเกา้เดือนแรก มีอตัราการเขา้พกัท่ีดีมาก ส่วนโรงแรมท่ีมีอตัราการเขา้พกั
นอ้ยสุดในปี 2556 คือ โรงแรมเอเชียชะอาํ เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีเปิดดาํเนินการหลงัสุด จึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสร้างฐานลูกคา้ 

อยา่งไรก็ตาม อตัราค่าห้องพกัถวัเฉล่ีย (Average Room Rate) ของทั้งส่ีโรงแรมในปี 2556 ลดลงจากปีก่อน
เล็กนอ้ย โดยมีอตัราค่าห้องพกัเฉล่ียในปี 2556 เท่ากบั 1,200 บาท ในขณะท่ีปีก่อนมีอตัราค่าห้องพกัเฉล่ียเท่ากบั 1,232 บาท 
โรงแรมเอเชีย โรงแรมเอเชียพทัยา และโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท มีอตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ียลดลงจากปีก่อนเลก็นอ้ย แต่โรงแรมเอเชีย
ชะอาํ มีอตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปีก่อนประมาณ 7% ซ่ึงเป็นผลจากการเปิดใหบ้ริการหอ้งพกัท่ีทาํใหม่ 

นอกจากรายไดค้่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยยงัมีรายไดจ้ากเซอร์วสิ อพาร์ทเมน้ท ์ซ่ึงเป็นการใหเ้ช่าหอ้งพกัระยะยาวโดยมีการบริการเฉกเช่นเดียวกบัโรงแรม รายไดส่้วนน้ี
มีจาํนวนไม่มากเม่ือเทียบกบัรายไดค้่าห้องพกัของโรงแรม โดยในปี 2556 มีรายไดจ้ากเซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท ์เป็นเงิน 9.29 ลา้น
บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9% ของรายไดค้่าหอ้งพกัของโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ท่ีรังสิต 

 

รายละเอียดรายได้จากกจิการโรงแรม

(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายได้จากกจิการโรงแรม 459.09       385.50       271.49       242.92       730.58       628.42
สัดส่วนรายได้ Room : F&B 62.8% 61.3% 37.2% 38.7% 100.0% 100.0%

ต้นทุนขาย 261.98       243.14       190.95       167.88       452.93       411.02
Cost Ratio (ต้นทุนขาย / รายได้) 57.1% 63.1% 70.3% 69.1% 62.0% 65.4%

กาํไรข้ันต้น 197.11       142.36       80.54         75.04         277.65       217.40       
GP Margin (กาํไรขั้นต้น / รายได้) 42.9% 36.9% 29.7% 30.9% 38.0% 34.6%

ห้องพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม รวมกจิการโรงแรม

 
 

ข) รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมเติบโตจากปีก่อน โดยมีรายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมจาก
ภตัตาคารและงานจดัเล้ียงในปี 2556 เป็นเงิน 271.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเป็นเงิน 28.57 ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 11.76% 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัดส่วนของรายไดค้่าหอ้งพกัต่อรายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในปี 2556 เท่ากบั 62.8 : 37.2 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
สัดส่วนรายไดค้่าหอ้งพกัต่อรายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในปี 2555 ซ่ึงเท่ากบั 61.3 : 38.7 การท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัดส่วน
รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมลดลงจากปีก่อนเลก็นอ้ย เน่ืองจากในปี 2556 รายไดค้่าหอ้งพกัมีอตัราการเติบโต 19.09% ซ่ึงสูงกวา่
อตัราการเติบโตของรายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีทาํได ้11.76% 

รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมจะประกอบดว้ยรายได้จากห้องอาหารในโรงแรมและรายได้จากงานจัดเล้ียง 
โดยทัว่ไป รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมจากห้องอาหารจะมีความสัมพนัธ์กบัรายไดค้่าห้องพกั กล่าวคือ ถา้มีแขกมาพกัมาก ก็
มกัจะมีรายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงในปี 2556 รายไดจ้ากหอ้งอาหารมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่วนรายได้
จากงานจดัเล้ียง (Banquet) จะข้ึนอยูก่บัการทาํตลาดวา่จะมีลูกคา้มาใชบ้ริการจดัประชุมสัมมนา หรือจดังานเล้ียงสังสรรคม์ากนอ้ย
เพียงใด โดยมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจ ความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมือง เป็นตน้ 

ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2556 โรงแรมเอเชีย ท่ีกรุงเทพฯ ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนในกรุงเทพฯ ส่งผลใหลู้กคา้เอกชนและส่วนราชการบางรายขอเล่ือนการจดัประชุมสัมมนาออกไปก่อน หรือขอยกเลิกการ
จดังานเล้ียง จึงทาํใหย้อดรายไดจ้ากงานจดัเล้ียงของปี 2556 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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รายไดค่้าเช่าและบริการ 

รายไดค้่าเช่าและบริการเป็นรายไดจ้ากธุรกิจการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของบริษทั เซียร์  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย ซ่ึงมีทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าและบริการอยู่ 3 แห่ง ไดแ้ก่ อาคารศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต  อาคารโรงแรมเอเชียชะอาํ และอาคาร
พาณิชย ์“Glendale & Glenhurst” ในรัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงดาํเนินการโดย Zeer Oversea LLC. ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั เซียร์  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของบริษทัมีการขยายตวัดีอยา่งต่อเน่ืองตามสภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายได้
ค่าเช่าและบริการเป็นเงิน 585.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 59.37 ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 11.28% ซ่ึงเป็นผลมาจากจาํนวนพ้ืนท่ีเช่า
ท่ีเพ่ิมข้ึน และการปรับข้ึนอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามเง่ือนไขในสัญญาท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้ ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนม้ฟ้ืนตวัข้ึนเป็นลาํดบั ทาํใหมี้ความตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือทาํธุรกิจ 

รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (สินทรัพยข์อง บมจ. เซียร์ 
พร็อพเพอร์ต้ี) รายไดค้่าชดเชยจากการประกนัภยั ดอกเบ้ียรับ รายไดค้่าซักรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าบริการอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ และ
รายไดเ้บด็เตลด็ รวมถึงเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย (รับรู้เฉพาะในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทัใหญ่)  

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

 กาํไรจากการปรับมูลคา่ยุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 412.37       87.03     15.23         15.61     397.14       2,608

 รายได้คา่ชดเชยจากการประกนัภัย 30.00         30.75     (30.00)       -100.0

 รายได้อื่นๆ 61.44         12.97     52.34         53.64     9.10           17.39

   รวมรายได้อื่น 473.81       100.00   97.57         100.00   376.24       385.61

รายละเอียดรายไดอ่ื้น
2556 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 
 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นรวมเป็นเงิน 473.81 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึง 376.24 ลา้นบาท ปรับ
สูงข้ึน 385.61% สาเหตุหลกัท่ีมีรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนมากนั้น เน่ืองจากในงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2556 มี
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงไดแ้ก่ อาคารเซียร์ รังสิต และอาคารพาณิชย ์Glendale & 
Glenhurst ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตามวิธีรายได ้(Income Approach) เป็นเงิน 412.37 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีในปี 2555 มีกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15.23 ลา้นบาท จึงมีกาํไรจากการปรับ
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 397.14 ลา้นบาท หรือปรับสูงข้ึนถึง 2,608% ส่วนรายไดค้่าบริการอ่ืนๆ 
และรายไดเ้บด็เตลด็มีการปรับเพ่ิมข้ึนตามรายไดจ้ากการประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน   

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการ ประกอบดว้ย 3 รายการหลกั ตามประเภทของรายไดจ้ากการประกอบการ คือ ตน้ทุนขายจาก
กิจการโรงแรม ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ และดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าการเงินตดัจ่ายซ่ึงถือเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของรายได้
ค่าเช่าและบริการ 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและบริการรวม 707.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 27.26 ลา้นบาท ปรับ
สูงข้ึน 4.01% ซ่ึงมีอตัราการปรับข้ึนนอ้ยกวา่อตัราการเติบโตของรายไดร้วมท่ีเท่ากบั 13.99% จึงทาํใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ 
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(GP Margin) ดีข้ึน โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ในปี 2556 เท่ากบั 46.25% ของรายไดจ้ากการประกอบการ ในขณะท่ีปีก่อนมีอตัรากาํไร
ขั้นตน้เท่ากบั 41.09% โดยสามารถจาํแนกตน้ทุนขายและบริการแยกตามส่วนงานดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

ก) ต้นทุนขายห้องพกั 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายห้องพกั 261.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 18.84 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึน 7.75% โดยมีอตัราส่วนตน้ทุนขายหอ้งพกั (Cost Ratio) สาํหรับปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 57.1% และ 63.1% และมีอตัรา
กาํไรขั้นตน้ (GP Margin) สาํหรับปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 42.9% และ 36.9% ตามลาํดบั จากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนแสดงให้
เห็นว่าบริษทัและบริษทัย่อยมีความสามารถในการทาํกาํไรดีข้ึนกว่าปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีมีรายไดค้่าห้องพกัเพ่ิมข้ึน 
19.09% และมีการควบคุมตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงทาํใหอ้ตัราตน้ทุนขายหอ้งพกัลดลงจากปีก่อน 

ข) ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 190.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23.07 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 13.74% จากปีก่อน โดยมีอตัราส่วนตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืมสาํหรับปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 70.3% และ 69.1% 
และมีอตัรากาํไรขั้นตน้สาํหรับปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 29.7% และ 30.9% ตามลาํดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีอตัราส่วนตน้ทุนขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ย เน่ืองจากราคาอาหารสดและตน้ทุนในการดาํเนินการเพิ่มสูงข้ึน 

ค) ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 237.26 ลา้นบาท ลดลง 14.66 ลา้นบาท ลดลง 5.82% 
จากปีก่อน เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาและตน้ทุนในการดาํเนินการลดลง ส่วนดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าการเงินตดัจ่าย ซ่ึงถือ
เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของค่าเช่าและบริการมีจาํนวนเงินเท่ากบัปีก่อน คือ 17.34 ลา้นบาท ดงันั้น เม่ือรวมตน้ทุนค่าเช่าและบริการกบั
ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าการเงินตดัจ่าย  จะทาํใหมี้อตัราส่วนตน้ทุนสาํหรับปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 43.5% และ 51.2% 
และมีอตัรากาํไรขั้นตน้สาํหรับปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 56.5% และ 48.8% ตามลาํดบั 

ค่าใชจ่้ายในการขาย การบริหาร และอ่ืนๆ 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการขาย การบริหาร และค่าใชจ่้ายอ่ืนรวมเป็นเงิน 275.09 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 58.88 ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 27.23% ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบการเพิ่มข้ึนและมีการขยาย
ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปีก่อนของค่าใชจ่้ายแต่ละประเภท ดงัน้ี 

 ค่าใชจ่้ายในการขายในปี 2556 จาํนวน 40.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22.20% 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2556 จาํนวน 209.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31.10 ลา้นบาท ปรับเพ่ิมข้ึน 17.55% 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2556 จาํนวน 19.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.63% 
 ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 จาํนวน 3.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.99% 
 ในปี 2556 มีการโอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 0.91 ลา้นบาท และตดับญัชีหน้ีสูญ 2.16 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีปีก่อนมีการโอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 18.19 ลา้นบาท และตดับญัชีหน้ีสูญ 0.92 ลา้นบาท 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (EBIT)  807.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน 451.63 ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 126.94% ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการประกอบการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีรายได้อ่ืนโดยเฉพาะกาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
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ค่อนขา้งมาก โดยมี EBIT Margin เท่ากบั 45.11% ซ่ึงสูงข้ึนกวา่ปีก่อนๆ มาก (ปี 2554 และ 2555 มี EBIT Margin เท่ากบั 22.90% 
และ 28.41%) จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถในการทาํกาํไรจากการดาํเนินงานไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินเป็นเงิน 119.39 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 5.73 ลา้นบาท ปรับ
ลดลง 4.58% ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ยอยชาํระคืนหน้ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตามเง่ือนไขในสัญญา
เงินกู ้ดอกเบ้ียจ่ายซ่ึงเป็นรายการตน้ทุนหลกัทางการเงินจึงค่อยๆ ลดลงตามภาระหน้ีเงินกูท่ี้ลดลง 

กําไรก่อนภาษีเงินได ้และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม 688.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 457.36 ลา้นบาท ปรับ
สูงข้ึน 198.28% และบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปี 2556 รวม 163.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 98.75 ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 
153.60% โดยค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้ปรับสูงข้ึนนั้นเป็นไปตามกาํไรก่อนภาษีเงินไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

กําไรสุทธิ 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

    2556 2555 2554 
อตัรากาํไรสุทธิ  (Net Profit Margin) ร้อยละ 27.89 12.71 5.86 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (ROE) ร้อยละ 8.38 2.93 1.10 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (ROA) ร้อยละ 5.09 1.72 0.69 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) เป็นเงินรวม 499.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน 340.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 213.64% และมีกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานในปี 2556 เท่ากบั 15.60 บาท (ปี 2555 มีกาํไรต่อหุ้น
เท่ากบั 4.97 บาท) บริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั 27.89% ซ่ึงปรับสูงข้ึนจากปีก่อนๆ มาก (ปี 2554 และ 2555 มีอตัรากาํไรสุทธิ
เท่ากบั 5.86% และ 12.71%) แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) ในปี 2556 เท่ากบั 8.38% และมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (Return on Assets) 
เท่ากบั 5.09% ซ่ึงปรับสูงข้ึนจากปีก่อนๆ มากเช่นกนั 

 

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
โครงสร้างของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมเป็นเงิน 10,042.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 449.47 
ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 4.69% โดยมีรายละเอียดการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปีก่อนของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท ดงัน้ี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 266.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 49.07 ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 22.57% 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 47.01 ลา้นบาท ประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้-สุทธิเพ่ิมข้ึน 26.10 
ลา้นบาท และลกูหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 20.91 ลา้นบาท ซ่ึงไดร้วมเงินเบิกล่วงหนา้ค่าก่อสร้างคงเหลือ 21.50 ลา้นบาท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 9,775.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 400.40 ลา้นบาท ปรับสูงข้ึน 
4.27% เน่ืองจากมีการลงทุนเพ่ิมและมีการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จึงทาํให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 508.12 
ลา้นบาท ในขณะท่ีอาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลงจากปีก่อน 104.22 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการหกัค่าเส่ือมราคา 
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โครงสร้างของสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 92.69          0.92       90.58          0.94       2.11          2.33       

เงนิลงทุนช ัว่คราว 0.62            0.01       0.60            0.01       0.02          3.33       

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 132.37        1.32       85.36          0.89       47.01        55.07     

สินคา้คงเหลือ 40.81          0.41       40.88          0.43       (0.07)        -0.17

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 266.49        2.66       217.42        2.27       49.07        22.57     

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ติดภาระค ํา้ประกนั 4.00            0.04       4.00            0.04       -           -         

เงนิให้ก ูย้ืมระยะยาว-กจิการที่เก ีย่วข้องกนั 80.38          0.80       86.58          0.90       (6.20)        -7.16

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5,174.40     51.53     4,666.28     48.65     508.12      10.89     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,434.58     44.16     4,538.80     47.32     (104.22)    -2.30

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี 60.52          0.60       58.86          0.61       1.66          2.82       

คา่เชา่จ่ายล่วงหน้า 13.17          0.13       14.38          0.15       (1.21)        -8.41

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 8.68            0.09       6.43            0.07       2.25          34.99

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,775.73     97.34     9,375.33     97.73     400.40      4.27       

รวมสินทรัพย์ 10,042.22   100.00   9,592.75     100.00   449.47      4.69       

รายการสินทรพัย์
2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

 

จากตารางขา้งตน้จะเห็นว่า บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงสร้างของสินทรัพยเ์หมือนเดิม คือ มีสินทรัพยห์มุนเวียน
ประมาณ 3% และมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนประมาณ 97% โดยบริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตาม
อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิท่ีมากกวา่อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์

ลูกหนี้ การคา้และลูกหนี้ อ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 132.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน 47.01 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้-สุทธิเพ่ิมข้ึน 26.10 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 33.68% จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการ
ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการประกอบการเพิ่มสูงข้ึน และมีลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 20.91 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2556 
บริษทั เซียร์  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมงานก่อสร้างโครงการหอพกั จึงมีการเงินเบิกล่วงหน้าค่าก่อสร้างและมียอด
คงเหลือ ณ วนัส้ินปี 2556 จาํนวน 21.50 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นรายการลกูหน้ีอ่ืน ในขณะท่ีปีก่อนไม่มี 
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ลูกหน ีก้ารค้า - สุทธิ

ลูกหนี้การคา้ - กจิการโรงแรม 39.10          37.74     40.29          51.99     (1.19)        -2.95

ลูกหนี้การคา้ - กจิการให้เชา่พื้นที่ 64.49          62.26     37.20          48.01     27.29        73.36

103.59        100.00   77.49          100.00   26.10        33.68

ลูกหน ีอ้ื่น

เงนิเบิกล่วงหน้าคา่กอ่สร้าง 21.50          -              21.50        100.00

คา่ใชจ่้ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นๆ 7.28            7.87            (0.59)        -7.50

28.78          7.87            20.91        265.69

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 132.37        85.36          47.01        55.07

รายละเอียดลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น
2556 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 
 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียประมาณ 30 วนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการใหเ้ครดิตของ
บริษทัฯ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์อายลุูกหน้ีของ บมจ. เอเชียโฮเตล็ (AS) และบริษทัยอ่ย 2 แห่ง (AP & AA) ท่ีประกอบ
กิจการโรงแรม และของ บมจ. เซียร์  พร็อพเพอร์ต้ี (ZP) ท่ีประกอบกิจการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีศนูยก์ารคา้ ดงัต่อไปน้ี 

 

วิเคราะห์อายุลูกหนี้การคา้ รวม
ณ 31 ธันวาคม 2556 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท

หนี้ที่ยังไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16.93          37.32        7.28            9.89          
หนี้คา้งชาํระ 1 - 30 วัน 10.15          22.37        26.22          35.61        
หนี้คา้งชาํระ 31 - 60 วัน 1.81            3.99          11.07          15.04        
หนี้คา้งชาํระ 61 - 90 วัน 2.46            5.42          8.88            12.06        
หนี้คา้งชาํระ 91 - 365 วัน 7.75            17.08        14.74          20.02        
หนี้คา้งชาํระเกนิกว่า 1 ปี 6.27            13.82        5.43            7.38          

45.37          100.00      73.62          100.00      118.99        
หัก คา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6.27)           (9.82)           (16.09)         

ลูกหนี้การคา้ - สุทธิ 39.10          63.80          102.90        
เชค็รับล่วงหน้า -              0.69            0.69            

รวมลูกหนี้การคา้ - สุทธิ 39.10          64.49          103.59        

โรงแรม AS AP AA ZP ให้เชา่พื้นที่

 
 

นโยบายการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบกิจการโรงแรม ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการคา้เตม็จาํนวนสาํหรับลูกหน้ี
การคา้ท่ีปิดกิจการ หรืออยูใ่นระหว่างการฟ้องร้องคดี และลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี นอกจากน้ีลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข
ขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจากผลการเรียกเกบ็หน้ีในอดีตและฐานะการเงินของลกูหน้ีแต่ละราย 

บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ท่ีประกอบกิจการศูนยก์ารคา้และใหเ้ช่าพ้ืนท่ีตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาก
ลูกหน้ีการคา้เท่ากบัจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็จากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากผลการเรียกเก็บหน้ีในอดีตและฐานะการเงิน



 

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน)                                              - 63 -                                                     รายงานประจําปี 2556 

ของลูกหน้ีแต่ละราย สาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งเกิน 180 วนั จะตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวนจากยอดคงเหลือทั้งหมดหลงัหกัเงิน
ประกนัแลว้ 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมสุทธิเป็นเงิน 5.89 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงมีค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญเพ่ิมจาก 10.20 ลา้นบาท เม่ือส้ินปี 2555 เป็น 16.09 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไวมี้ความเหมาะสมและเพียงพอแลว้ 

สินคา้คงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินคา้คงเหลือ-สุทธิจาํนวน 40.81 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเลก็นอ้ย
เพียง 0.07 ลา้นบาท ประกอบดว้ยสินคา้คงเหลือของกิจการภตัตาคารจาํนวน 8.59 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือของกิจการโรงแรม
จาํนวน 32.22 ลา้นบาท บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือในปี 2556 เท่ากบั 18 เท่า และมีระยะเวลาขาย
สินคา้เฉล่ียเท่ากบั 20 วนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2555 ท่ีมีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือและระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียเท่ากบั 17 เท่า 
และ 21 วนั ตามลาํดบั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหายและคา้งนาน โดยมี
การตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง ณ วนัส้ินปี 2556 จาํนวน 0.140 ลา้นบาท ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีก่อน (0.142 ลา้นบาท) 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุน ซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยความเป็นเจา้ของเพ่ือหาประโยชน์จาก
รายได ้และค่าเช่าแสดงตามมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงจะประเมินทุก 3-5 ปี อยา่งไรกดี็ ฝ่ายบริหารจะ
สอบทานมูลค่ายติุธรรมเพื่อให้มูลค่าสะทอ้นถึงสภาพตลาดอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี มูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากประมาณการกระแสเงิน
สดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขของตลาดท่ีมีในปัจจุบนัสุทธิจากกระแสเงินสด
จ่ายต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์อตัราคิดลดท่ีใชส้ะทอ้นถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบนัในเร่ืองมูลค่า
ของเงินและปรับปรุงดว้ยปัจจยัความเส่ียงท่ีเหมาะสม  กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมีจาํนวน 5,174.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน 508.12 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพ่ิมสุทธิในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นเงิน 95.75 ลา้นบาท และมีการ
บนัทึกกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในปี 2556 เป็นเงิน 412.37 ลา้นบาท 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีมูลค่าสุทธิ (Net Book Value) ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นเงิน 
4,434.58 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 104.22 ลา้นบาท ลดลง 2.30% ซ่ึงในระหวา่งปี 2556 มีราคาทุนของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนสุทธิ 
13.11 ลา้นบาท และมีค่าเส่ือมราคา 127.92 ลา้นบาท โดยท่ีมิไดมี้การตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมในปีน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราการ
หมุนของสินทรัพยใ์นปี 2556 เท่ากบั 0.18 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.13 เท่า รายการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในปี 2556 และการคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์สรุปไดต้ามตารางขา้งล่างน้ี 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : ล้านบาท) ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม

ราคาทุน/ราคาที่ตีเพิ่ม

ที่ดินและคา่ปรับปรุงที่ดิน 251.75        2,140.97     0.36          252.11        2,140.97     

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,225.22     1,216.90     0.88          1,226.10     1,216.90     

อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอื่นๆ 1,591.54     -              25.13        13.26        1,603.41     -              

รวมราคาทุนและราคาที่ตีเพิ่ม 3,068.51     3,357.87     26.37        13.26        3,081.62     3,357.87     

ค่าเส่ือมราคาสะสม

คา่ปรับปรุงที่ดิน 1.54            1.54            

อาคาร/ส่วนปรับปรุง-ราคาทุนเดิม 669.88        17.71        687.59        

อาคาร/ส่วนปรับปรุง-ราคาที่ตีเพิ่ม 136.06        38.45        174.51        

อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอื่นๆ 1,080.10     71.76        10.59        1,141.27     

รวมคา่เส่ือมราคาสะสม 1,751.52     136.06        127.92      10.59        1,830.40     174.51        

มูล ค่าสุทธิทางบัญชี

ที่ดินและคา่ปรับปรุงที่ดิน 250.21        2,140.97     250.57        2,140.97

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 555.34        1,080.84     538.51        1,042.39

อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอื่นๆ 511.44        462.14        

รวมมูลคา่สุทธิทางบัญช ี 1,316.99     3,221.81     1,251.22     3,183.36     

1,887.58 2,004.91

4,538.80 4,434.58

31 ธ.ค. 2555 ซือ้เพิ่ม/จาํหน่าย/โอน 31 ธ.ค. 2556

6,426.38 6,439.49

 
 

4. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุนของบริษทั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  2556 2555 2554 
อตัราส่วนสภาพคล่อง   (เท่า) 0.71 0.50 0.39 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.60 0.41 0.29 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 49.07 ลา้นบาท 
และมีหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจากปีก่อน 53.19 ลา้นบาท จึงส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินทุนหมุนเวียน (Working 
Capital) เพ่ิมข้ึน ทาํใหมี้สภาพคล่องมากข้ึน โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วท่ีดีข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
  2556 2555 2554 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้              (เท่า) 0.62 0.68 0.74 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย             (เท่า) 5.98 4.89 3.53 
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ในระหวา่งปี 2554 - 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมค่อนขา้งคงท่ีประมาณ 3,812 - 3,872 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ไดท้ยอยเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบัจาก 5,153 ลา้นบาท เม่ือปี 2554 เป็น 6,194 ลา้นบาท ณ วนัส้ินปี 
2556 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีผลกาํไรเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงทาํใหมี้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง
เป็นลาํดบัจาก 0.74 เท่า เม่ือส้ินปี 2554 เหลือ 0.62 เท่า ณ วนัส้ินปี 2556 ซ่ึงถือไดว้่ามีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภยั 

ในระหว่างปี 2554 - 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองจาก 265 ลา้นบาทเม่ือปี 2554 เป็น 431 ลา้นบาทในปี 2556 ในขณะท่ีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง ซ่ึงเป็นผล
มาจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ยอยชาํระคืนหน้ีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู ้ดอกเบ้ียจ่าย
ซ่ึงเป็นรายการตน้ทุนหลกัทางการเงินจึงค่อยๆ ลดลงตามภาระหน้ีเงินกู้ท่ีลดลง ทาํให้อตัราส่วนความสามารถชาํระ
ดอกเบ้ียมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 3.53 เท่าในปี 2554 เพิ่มเป็น 5.98 เท่าในปี 2556 

กระแสเงนิสด 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ตามงบกระแสเงินสด ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  
                                                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 2556 2555 2554 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 431.37 423.03 264.82 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (142.74) (148.04) (336.80) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (286.99) (223.18) 19.67 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 1.64 51.81 (52.31) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.46 (0.57) 0.34 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 2.10 51.24 (51.97) 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 431 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน
เล็กน้อย โดยมีเงินสดจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองทาํให้มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแก่การ
ดาํเนินงาน บริษทัฯ จ่ายเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 143 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
และสินทรัพยถ์าวร และจ่ายเงินสดสุทธิในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 287 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการชาํระคืนเงินกูย้ืมให้แก่
สถาบนัการเงิน 

รายจ่ายลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบการเงินรวม มีจาํนวน 
5,174.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 508.12 ลา้นบาท (ปี 2555 เท่ากบั 4,666.28 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทั เซียร์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดมี้การลงทุนเพ่ิมสุทธิในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นเงิน 95.75 ลา้น
บาท และไดมี้การบนัทึกกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในปี 2556 ซ่ึงประเมินโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระตามวิธีการรายได ้(Income Approach) เป็นเงิน 412.37 ลา้นบาท 
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มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 5,174.40 
ลา้นบาท จะประกอบดว้ยสินทรัพย ์ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้และส่วนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ส่วนท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ ประเมินโดยวิธีการรายได ้(Income Approach) ประกอบดว้ย อสงัหาริมทรัพย ์2 แห่ง 
คือ 

 อาคารเซียร์ รังสิต มีมูลค่ายติุธรรม 4,778 ลา้นบาท ประเมินตามอายสุญัญาเช่าท่ีเหลือ 34 ปี 3 เดือน 
ประเมินโดยบริษทั โมเดอร์น พร็อพเพอร์ต้ี  คอนซลัแตนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินอิสระ ลงวนัท่ี 25 
มกราคม 2557 

 อาคารพาณิชย ์Glendale & Glenhurst ในสหรัฐอเมริกา มีมลูค่ายติุธรรม 211.92 ลา้นบาท (6.90 ลา้นดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริกา) ประเมินโดย Greenwich Realty Advisors Incorporated ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 

ส่วนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ เป็นอาคารระหวา่งก่อสร้าง บนัทึกโดยวิธีราคาทุน มีจาํนวน 184.48 ลา้นบาท  

บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี ไดล้งทุนก่อสร้างอาคารหอพกัใหเ้ช่า ซ่ึงอยูด่า้นหลงัของอาคารศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 
และเตรียมการก่อสร้าง “โครงการเซียร์ 2” ซ่ึงเป็นอาคารศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ท่ีอยูด่า้นขา้งของอาคารศูนยก์ารคา้ เซียร์ 
รังสิตในปัจจุบนั และมีทางเดินเช่ือมถึงกนั ซ่ึงทั้งสองโครงการยงัอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง โดยไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
เงินทุนในการก่อสร้างจากธนาคาร แต่เน่ืองจากในช่วงแรกยงัใชเ้งินไม่มาก จึงใชเ้งินทุนหมุนเวียนของบริษทัดาํเนินการ
เบ้ืองตน้ 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

(1) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  

การท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจาก 265 ลา้นบาท
เม่ือปี 2554 เป็น 431 ลา้นบาทในปี 2556 จึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอแก่การดาํเนินงาน 
และรายจ่ายลงทุนทัว่ไป เช่น การปรับปรุงห้องพกั และห้องจดัเล้ียง รวมถึงการลงทุนเบ้ืองตน้ในโครงการใหม่ๆ ของ
บริษทั 

(2) เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 
ตามท่ี บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี มีการลงทุนในโครงการก่อสร้างอาคารหอพกัใหเ้ช่า และโครงการเซียร์ 2 

ซ่ึงเป็นอาคารศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ท่ีอยู่ดา้นขา้งของอาคารศูนยก์ารคา้ เซียร์ รังสิตในปัจจุบนันั้น โดยบริษทัไดรั้บการ
อนุมติัวงเงินสินเช่ือเพ่ือการก่อสร้างจากสถาบนัการเงิน จึงทาํให้มีแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการก่อสร้างอย่างเพียงพอและมี
เง่ือนไขในการชาํระคืนเงินกูท่ี้เหมาะสม 
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5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 3,848.38 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จาํนวน 3,872.50 ลา้นบาท หน้ีสินรวมลดลง 24.12 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดท้ยอยชาํระคืนหน้ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้จึงทาํให้เงินเบิกบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 63.50 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะยาวลดลง 73.71 ลา้นบาท   

ตารางสรุปภาระหน้ีสินและภาระผกูพนัต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ภาระหน้ีสินและภาระผกูพนั รวม 
ระยะเวลาการชาํระ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,698.44         131.68  395.04     395.04         776.68  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.39            0.23          0.16  - - 

มูลค่าปัจจุบนัของเจา้หน้ีค่าเช่าท่ีดินรับรู้ดว้ยวธีิสญัญาเช่าการเงิน 
289.77 

    

(รวมดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย)* 
    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,345.55      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     60.38      

เงินประกนัการเช่าท่ีรับจากลูกคา้    159.28      

ค่าก่อสร้างโครงการของ บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี     508.33      
 

* เจา้หน้ีค่าเช่าท่ีดินรับรู้ดว้ยวิธีสัญญาเช่าการเงินเกิดจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซ่ึงบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) บนัทึกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเน้ือท่ี 78 ไร่ 1 งาน อายสุัญญาเช่า 30  ปี   
ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2566 การชาํระค่างวดค่าเช่าท่ีดินรับรู้ดว้ยวิธีสัญญาเช่าการเงิน โดยบริษทัย่อยไดบ้นัทึกส่วนต่างของ
ดอกเบ้ียท่ีคาํนวณตามมูลค่ากระแสเงินสด โดยวิธีอตัราคิดลดในอตัราร้อยละ 6.125 ต่อปี กบัค่างวดท่ีตอ้งชาํระตามสัญญาไวใ้น
บญัชี “ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย” และเร่ิมจ่ายเงินตน้ในเดือนเมษายน 2558 เป็นตน้ไป 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี 

                                                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

ภาระขอ้ผกูพนั รวม 
ระยะเวลาการชาํระ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

เจา้หน้ีค่าเช่าท่ีดินรับรู้ดว้ยวธีิสัญญาเช่าการเงิน 607.954 25.982 54.266 58.585 469.121 
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6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อธุรกจิโรงแรม 

ในการดาํเนินธุรกิจโรงแรม ผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็น
สาํคญั ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้คือ 

1.1 ปัจจยัจากเศรษฐกิจและการเมือง  ภาคการท่องเท่ียวของประเทศไดรั้บผลกระทบทั้งจากสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศท่ีดาํเนินมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ประกอบกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีประเทศจีนไดป้ระกาศใช้
กฎหมายคุม้ครองนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่งผลให้การเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนชะลอตวัลง นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 
โดยผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือ ผูป้ระกอบการในกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ ซ่ึงเป็นจุดหมายหลกัของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีรับนกัท่องเท่ียวกรุ๊ปทวัร์จากจีนเป็นหลกั จากการบงัคบัใชก้ฎหมายท่องเท่ียว
ของประเทศจีน และสถานการณ์การชุมนุมภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวโดยตรง อยา่งไรก็ตามจากการรวมกลุ่ม
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวจากในภูมิภาคเดียวกนัเดินทางเขา้มาในประเทศไทยมากข้ึน ทดแทน
จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงจากภูมิภาคอ่ืน และจากการคาดการณ์วา่สถานการณ์จะฟ้ืนตวักลบัมาเป็นปกติไดใ้นช่วงปลายปี 2557 
จากปัจจยัดงักล่าว ซ่ึงบริษทัไดมี้การกระจายความเส่ียง โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน สําหรับในดา้นการตลาดบริษทัไดมี้
การหาลกูคา้จากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลกูคา้ในภมิูภาคท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ   

1.2 ปัจจัยจากพฤติกรรมและรสนิยมของผูบ้ริโภค นักท่องเท่ียวยงัมีพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีประหยดัมากข้ึน เช่น 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ระดบักลางเร่ิมหันไปพกัในสถานพกัแรมท่ีราคาถูกลงอยา่งเซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท ์เป็นตน้ ประกอบกบัการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเห็นอยา่งชดัเจน คือ ความนิยมใชก้ารส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ตจนคอมพิวเตอร์แทบจะ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัรวมถึงกระแสของ Social Network ไม่วา่จะเป็น Facebook, Twitter รวมถึง Forward mail  
และการตั้งกระทู ้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเวบ็ไซตต่์างๆจะส่งผลอยา่งสูงในการส่งต่อข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงถา้เป็น
บริการท่ีดีกจ็ะส่งผลกระทบในเชิงบวกอยา่งมากและรวดเร็ว ในทางกลบักนัถา้บริการไม่ดี ยอ่มส่งผลในเชิงลบอยา่งรุนแรงและ
รวดเร็วเช่นกนั ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนกัและเลือกใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเปล่ียนไป  

2. ปัจจัยภายใน ทีอ่าจมีผลต่อธุรกจิโรงแรม 

บุคลากรนบัเป็นปัจจยัสาํคญัต่อกิจการของบริษทั บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากร ดว้ยการจดัฝึกอบรม 
เพ่ือรองรับการขยายกิจการ  

3. ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อธุรกจิศูนย์การค้า 

3.1 ปัจจยัจากทางดา้นการเมือง ส่งผลโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีเร่ิมจะดีข้ึนในปี 2556ใหเ้กิดการชะลอ
ตวัลง กระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค และทาํให้การบริโภคโดยรวมของประเทศลดลงเช่นกนั เน่ืองจากปัญหาทางดา้น
การเมืองท่ียงัไม่มีเสถียรภาพ และปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าของกลุ่มยโูรโซน ลว้นเป็นปัจจยัลบต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทย ซ่ึงหากยงั
ไม่มีความชดัเจนทางดา้นการเมือง อาจทาํใหเ้กิดการบริโภคชะลออยา่งต่อเน่ือง อาจส่งผลกระทบต่อบริษทัในแง่ของอตัราการเช่า
พื้นท่ี การปรับเพ่ิมอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ี และจาํนวนลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในศนูยก์ารคา้  
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อยา่งไรกต็าม จากประสบการณ์ในการบริหารศนูยก์ารคา้และความมัน่คงทางดา้นการเงิน ประกอบกบัการดาํเนินธุรกิจ
โดยใชห้ลกัความระมดัระวงั บริษทัยงัคงสามารถมีผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตต่อเน่ือง  และเช่ือวา่จะสามารถนาํพาธุรกิจกา้วผา่น
ช่วงเวลาน้ีไปไดอ้ยา่งราบร่ืน   

3.2 ปัจจยัจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน การแข่งขนัของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือการคา้ปลีกจะข้ึนอยู่กบัพ้ืนท่ีคา้
ปลีกท่ีเปิดใหบ้ริการ และขนาดของฐานผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ ซ่ึงทั้งสองปัจจยัน้ี เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการ
จดัหาผูเ้ช่าพ้ืนท่ี และการดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การคา้ปลีกหลายราย ไดใ้ห้ความสนใจและหันมาพฒันาศูนยก์ารคา้ คอมมูนิต้ี มอลล์ ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจคา้ปลีกเพ่ิม
ความรุนแรงมากข้ึน อยา่งไรก็ตามศูนยก์ารคา้ในรูปแบบของคอมมูนิต้ี มอลล ์และซุปเปอร์สโตร์ นั้นจดัเป็นคู่แข่งทางออ้มของ
บริษทั เน่ืองจากมีขนาดพื้นท่ีคา้ปลีกท่ีนอ้ยกว่าและมีขอ้จาํกดัในเร่ืองจาํนวนและประเภทร้านคา้ ในขณะท่ีบริษทัมุ่งท่ีจะพฒันา
ศูนยก์ารคา้ครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ให้ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีสามารถเลือกสินคา้รวมทั้งเป็น
สถานท่ีในการทาํงาน การพบปะสังสรรค ์ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ดงันั้น บริษทัคาดหวงัว่าบริษทัสามารถให้บริการ 
และการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบครัน  

3.3 ปัจจยัจากการก่อวินาศกรรม อุบติัภยั เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจศูนยก์ารคา้ ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคล
จาํนวนมาก ทั้งผูเ้ช่าพ้ืนท่ีใน ศูนยก์ารคา้ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และพนกังานของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายในการรักษา
ความปลอดภยัอยา่งรัดกุมและเขม้งวด และไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัและแนวทางปฏิบติักรณีเกิดการก่อวินาศกรรมข้ึน เพ่ือเป็น
การป้องกนัเหตุร้ายจากการก่อวินาศกรรมและเตรียมความพร้อมเม่ือเหตุการณ์ไดเ้กิดข้ึนจริง โดยจดัใหมี้การอบรมเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัในการรับมือกบัการก่อวินาศกรรม และกาํหนดให้มีการตรวจตราทุกพ้ืนท่ีอย่างเขม้งวด ตลอดจนการติดตาม
ข่าวสารและสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด  

3.4 ปัจจยัจากภยัธรรมชาติ บริษทัเคยไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดจากอุทกภยัคร้ังใหญ่ทาํใหธุ้รกิจต่างๆไดรั้บผลกระทบอยา่ง
รุนแรง เน่ืองจากศูนยก์ารคา้ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงอุทกภยัดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนทาํใหศู้นยก์ารคา้ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการ
ไดน้านกวา่ 2 เดือน แต่ในอนาคตก็ยงัมีความเส่ียงท่ีจะเกิดนํ้ าท่วมได ้หากปริมาณมวลนํ้ าจากภาคเหนือช่วงฤดูฝนยงัไม่ไดรั้บการ
บริหารจดัการ และการป้องกนัจากภาครัฐบาล บริษทักไ็ดเ้ตรียมความพร้อมในการรับมือกบัอุทกภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอี้ก โดยการ
วางแผนป้องกนันํ้ าไหลเขา้ศูนยก์ารคา้ ในขณะเดียวกนั บริษทัยงัไดจ้ดัทาํประกนัภยัท่ีครอบคลุมความเสียหายอนัเกิดจากภยั
ธรรมชาติ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายทางการเงินอีกดว้ย  

4. ปัจจัยภายในทีม่ีผลต่อธุรกจิศูนย์การค้า 

ปัจจยัจาก ความเส่ียงดา้นงานก่อสร้าง เร่ืองการพฒันาโครงการใหม่ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษทั สืบเน่ืองมาจาก
ในเดือนเมษายน 2556 ท่ีผา่นมา การก่อสร้างอาคารหอพกัของบริษทัไดเ้กิดอาคารทรุดเอียง จึงตอ้งทาํการร้ืออาคาร ส่งผลกระทบ
ต่องบประมาณและกาํหนดการท่ีวางไว ้ อยา่งไรกต็าม บริษทัไดมี้มาตรการรองรับผลกระทบจากความเส่ียงภยัต่างๆ อยา่งเพียงพอ
เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดงักล่าว  อีกทั้งยงัป้องกนัการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการเน่ืองจาก
ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการได ้ดงันั้น ในการทาํสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งกบั
ผูรั้บเหมาแต่ละรายนั้นจะมีการกาํหนดมูลค่างานตามสัญญาไวเ้ป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวสัดุ รูปแบบ 
และลกัษณะของผลงานไวอ้ย่างชดัเจน ทาํให้บริษทัสามารถลดความเส่ียงจากการท่ีตน้ทุนค่าก่อสร้างจะสูงกว่างบประมาณท่ี
กาํหนดไว ้ 
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14.  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ในปี 2556 บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายสุวฒัน์ ดุสิต
โรจนวงศ,์ นายสมบติั ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล, นายปิยะวฒุ เสนาภู่พิทกัษ ์และ ดร.โชติมา  พวัศิริ โดยมีนายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ ์
เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในรอบปี 2556  รวม  10 คร้ัง และกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง เพ่ือทาํหนา้ท่ีตามขอบเขตและความรับผดิชอบ สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี รวมทั้งงบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีทุกไตรมาส  ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั    ซ่ึงจากการสอบ
ทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีโดย มีความถูกตอ้ง 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูใ้ชง้บการเงิน  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเร่ืมใชใ้นปี 2556 ร่วมกบัฝ่ายจดัการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และติดตามการ
ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ซ่ึงจากการตรวจสอบไม่พบขอ้ผิดพลาด หรือขอ้บกพร่องท่ี
เป็นนัยสําคญั คณะกรรมการตรวจสอบไดน้าํเสนอรายงานการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบอย่าง
สมํ่าเสมอ และดูแลให้มีการปฏิบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความสาํคญัการบริหารความเส่ียง  โดยคณะทาํงานบริหารความเส่ียงอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการติดตามการปฏิบติัตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ทุก
ไตรมาสและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นระยะ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามรายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัเอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) หรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรม  และเปิดเผยขอ้มูลนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบรายงานขอ้มูล
ประจาํปี  (แบบ56-1) และรายงานประจาํปี(แบบ 56-2) อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือประสิทธิภาพและใหเ้กิดความโปร่งใส 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพ่ือขอความเห็นจากผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เขา้ร่วมประชุมดว้ย ในปี 2556  จาํนวน 1 คร้ัง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเพียงพอ ต่อการปฏิบติังานในทุกดา้น
ดว้ยความโปร่งใส รอบคอบ ยติุธรรม ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง   ตลอดจนการเปิดเผยการรายงานทางการเงิน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งครบถว้น ชดัเจนและเช่ือถือได ้ตามท่ีควรแลว้ 

                                                                                       
                
                                                         
        

 (นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ)์ 
                                                                              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                                      7  มีนาคม 2557                  
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15. รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

               คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน  3 ท่าน ทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร
ของบริษทั ดงัมีรายนามดงัน้ี 
 

                                     รายช่ือ                               ตาํแหน่ง                               การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2556 
              นายสมบติั  ผูพิ้พฒัน์หิรัญกลุ           ประธานกรรมการ                                             1/1 
              นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์               กรรมการ                1/1 
              นายสุวฒัน์   ดุสิตโรจนวงศ ์           กรรมการ         1/1 
      
              การสรรหากรรมการบริษทันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาโดยคาํนึงถึงบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ และภาวะผูน้าํ ตลอดจน
วสิัยทศัน์และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของบริษทั เพ่ือส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และให้
การบริหารจดัการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

               สาํหรับการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัอนัไดแ้ก่ ค่าบาํเหน็จกรรมการ และค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และผลการปฏิบติังาน รวมถึงผลประกอบการของบริษทั เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั และปัจจยัท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อกิจการหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
 

            ดว้ยท่านประธานกรรมการ นายกาํพล เตชะหรูวจิิตร ถึงแก่กรรม เม่ือธนัวาคม 2556 ทาํให ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
คณะกรรมการบริษทั มี 8 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 4  ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 3 ท่าน สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้  “7.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” ปี 2556 นั้น 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่มีความเหมาะสมแลว้ ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาและ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 
        
 
                                                                                                                  
         (นายสมบติั ผูพิ้พฒัน์หิรัญกลุ) 
                                                                              ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                                                                                                                      7  มีนาคม 2557 
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16. รายงานความเห็นของคณะกรรมการ 
      ต่อการจัดทาํและการเปิดเผยรายงานทางการเงิน 
 
     คณะกรรมการของบริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) ไดพิ้จารณางบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ของบริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ร่วมกบัฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ มีความเห็นวา่รายงาน
ทางการเงินของบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติั
โดยสมํ่าเสมอ รวมถึงการพิจารณาและประมาณการทางการบญัชีท่ีสมเหตุสมผล 

 
   คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯ มีการบนัทึกและรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง และเพียงพอท่ีจะแสดงฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานท่ีเป็นจริง สมเหตุสมผล และมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการดาํรงรักษามูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  รวมถึงการ
กาํกบัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมท่ีจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือมีการดาํเนินการท่ีผดิปกติ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
 
        

 
         นายสุรพงษ ์  เตชะหรูวิจิตร 
                          กรรมการผูอ้าํนวยการ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถอืหุ้นบริษทั  เอเชีย  โฮเตล็  จํากดั  (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชีย  โฮเตล็  จาํกดั  (มหาชน)  และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอเชีย  โฮเตล็  จาํกดั  (มหาชน)  ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุด วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการ
นาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึน
โดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ของบริษทั เอเชีย  โฮเตล็  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะ บริษทั เอเชีย  โฮเตล็  จาํกดั  
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 และขอ้ 

5 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัฯ จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีใหม่ เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบั

ท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 

 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

       

 
(นางวิไลรัตน ์   โรจนน์ครินทร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3104 

 
 
 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
 



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31  ธนัวาคม  2556 31  ธนัวาคม  2555 1 มกราคม 2555 31  ธนัวาคม  2556 31  ธนัวาคม 2555 1  มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 92,687,856.25           90,582,601.25         39,337,624.89         12,068,944.39          6,279,325.67            4,283,793.51            

เงินลงทุนชัว่คราว 626,383.63                595,409.00              595,409.00              -                           -                           -                           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 8, 27 132,369,887.78         85,360,478.69         72,070,998.58         18,336,646.31          19,271,160.79          15,796,790.60          

สินคา้คงเหลือ 9 40,808,241.80           40,879,247.28         39,166,000.49         19,319,682.42          18,793,371.64          18,558,262.08          

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 266,492,369.46         217,417,736.22       151,170,032.96       49,725,273.12          44,343,858.10          38,638,846.19          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                          -                          1,140,593,700.00     1,140,593,700.00     1,140,593,700.00     

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอื่น 11 -                            -                          -                          -                           -                           -                           

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 12 4,000,000.00             4,000,000.00           6,341,769.47           -                           -                           -                           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ

  -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 80,380,999.24           86,581,176.76         91,857,348.00         80,380,999.24          86,581,176.76          91,857,348.00          

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 5,174,402,458.12      4,666,281,005.96    4,525,666,212.20    -                           -                           -                           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  14 4,434,581,131.20      4,538,795,759.52    4,039,495,957.64    2,191,167,652.91     2,229,412,642.87     2,268,930,076.82     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 1,403,956.26             1,222,410.23           1,643,370.36           384,049.71               87,564.54                 85,685.86                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5, 17 60,521,246.33           58,861,009.99         131,118,498.18       -                           -                           -                           

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 18 13,164,394.21           14,376,807.44         10,633,332.91         13,164,394.21          14,376,807.44          10,633,332.91          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินมดัจาํและเงินประกนั 3,088,705.46             971,706.17              989,600.01              956,913.76               440,211.33               520,635.33               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 3,329,876.17             3,060,713.61           5,909,845.65           2,464,819.34            2,118,300.08            4,552,046.85            

อื่นๆ 857,120.00                1,177,700.34           408,538.59              -                           -                           -                           

     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 9,775,729,886.99      9,375,328,290.02    8,814,064,473.01    3,429,112,529.17     3,473,610,403.02     3,517,172,825.77     

รวมสินทรัพย์ 10,042,222,256.45    9,592,746,026.24    8,965,234,505.97    3,478,837,802.29     3,517,954,261.12     3,555,811,671.96     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31  ธนัวาคม  2556 31  ธนัวาคม  2555 1 มกราคม 2555 31  ธนัวาคม  2556 31  ธนัวาคม 2555 1  มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 19 66,486,037.83           129,989,970.97       135,253,646.69       19,679,630.35          41,736,867.31          59,426,921.53          

เจา้หน้ีการคา้ 34,294,810.93           31,729,210.31         37,866,670.05         13,165,439.49          11,707,502.59          9,346,690.48            

เจา้หน้ีอื่น 20 70,779,608.42           74,398,652.04         51,001,587.74         20,367,857.82          18,121,059.94          13,490,107.53          

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น -                            -                          -                          -                           -                           -                           

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ี 21 131,678,694.31         117,499,507.94       106,903,527.52       70,500,000.00          64,500,000.00          58,500,000.00          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภา 22 230,895.28                1,724,277.56           1,087,629.93           -                           -                           -                           

รายไดร้อการตดับญัชีท่ีถึงกาํหนด

รับรู้เป็นรายไดภ้ายใน 1 ปี 26 8,278,199.52             8,278,199.52           8,278,199.52           -                           -                           -                           

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -                            -                          -                          289,347,367.72        280,764,894.52        291,990,651.93        

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 35,479,366.02           34,520,524.10         17,852,722.80         854,388.32               480,435.35               4,795,676.19            

ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 27 10,657,938.24           15,081,178.68         17,251,119.12         -                           -                           -                           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 19,552,910.79           17,407,999.25         13,698,298.53         -                           -                           -                           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 377,438,461.34         430,629,520.37       389,193,401.90       413,914,683.70        417,310,759.71        437,550,047.66        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 21 1,566,763,326.24      1,640,467,468.66    1,690,559,847.32    974,000,000.00        1,044,500,000.00     1,109,000,000.00     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 22 162,283.71                393,178.97              2,117,456.55           -                           -                           -                           

เจา้หน้ีค่าเช่าท่ีดินรับรู้ดว้ยวิธีสัญญาเช่าการเงิน 23, 27 279,111,862.64         279,111,862.64       279,111,862.64       -                           -                           -                           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5, 17 1,345,546,023.95      1,251,926,601.62    1,194,828,546.75    291,969,238.98        295,009,361.89        307,730,157.76        

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 24 60,376,446.04           55,311,052.04         48,896,177.00         26,355,732.00          24,369,003.00          22,083,950.00          

เงินประกนัการเช่า 25 159,281,902.39         148,035,965.75       134,315,223.71       9,472,439.00            7,971,845.00            6,952,734.00            

รายไดร้อการตดับญัชี-สิทธิการเช่าพื้นท่ี 26 55,986,739.24           63,215,496.09         70,444,253.01         -                           -                           -                           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 3,710,820.68             3,410,110.92           3,062,714.80           1,446,600.00            1,258,200.00            1,324,000.00            

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,470,939,404.89      3,441,871,736.69    3,423,336,081.78    1,303,244,009.98     1,373,108,409.89     1,447,090,841.76     

รวมหน้ีสิน 3,848,377,866.23      3,872,501,257.06    3,812,529,483.68    1,717,158,693.68     1,790,419,169.60     1,884,640,889.42     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556

งบการเงินรวม

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) - 76 - รายงานประจําปี 2556



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31  ธนัวาคม  2556 31  ธนัวาคม  2555 1 มกราคม 2555 31  ธนัวาคม 2556 31  ธนัวาคม 2555 1  มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุน้                                

     ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 50,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 500,000,000.00         500,000,000.00       500,000,000.00       500,000,000.00        500,000,000.00        500,000,000.00        

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 32,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท

เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 320,000,000.00         320,000,000.00       320,000,000.00       320,000,000.00        320,000,000.00        320,000,000.00        

ส่วนเกินทุน

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการจาํหน่ายหุน้สามญับริษทัใหญ่

     ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 112,743,250.00         112,743,250.00       112,743,250.00       -                           -                           -                           

     ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนของเงินลงทุน

    ในบริษทัยอ่ย 37,539,076.00           38,484,308.63         38,484,308.63         -                           -                           -                           

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้-ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 14,727,574.54           11,832,533.33         7,905,555.85           15,322,018.69          12,426,977.48          8,500,000.00            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,983,215,257.28      2,504,457,934.89    2,376,406,957.12    118,897,162.86        81,490,609.84          22,895,701.24          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,517,115,164.34      2,546,524,462.69    2,134,888,909.33    1,307,459,927.06     1,313,617,504.20     1,319,775,081.30     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 5,985,340,322.16      5,534,042,489.54    4,990,428,980.93    1,761,679,108.61     1,727,535,091.52     1,671,170,782.54     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 208,504,068.06         186,202,279.64       162,276,041.36       -                           -                           -                           

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 6,193,844,390.22      5,720,244,769.18    5,152,705,022.29    1,761,679,108.61     1,727,535,091.52     1,671,170,782.54     

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 10,042,222,256.45    9,592,746,026.24    8,965,234,505.97    3,478,837,802.29     3,517,954,261.12     3,555,811,671.96     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) - 77 - รายงานประจําปี 2556



(หน่วย : บาท)

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น ส่วนเกินจาก จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมองคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น จากการจาํหน่าย การเปลี่ยนแปลง ทุนสํารอง ส่วนเกินทุนจาก การแปลงคา่ อื่นของส่วน ของผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวม

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญัฯ สัดส่วนการถือหุ้น ตามกฎหมาย การตีราคาสินทรัพย์ งบการเงิน ของผูถ้ือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 320,000,000.00       112,743,250.00  38,484,308.63       11,832,533.33   3,020,086,231.65   3,183,471,322.16    (252,595.03)    3,183,218,727.13   6,686,365,050.74   226,945,239.67   6,913,310,290.41    

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5                         - -                      -                        -                     (515,628,296.76)    (636,694,264.44)      -                  (636,694,264.44)     (1,152,322,561.20)  (40,742,960.03)    (1,193,065,521.23)   

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 หลงัปรับปรุง 320,000,000.00       112,743,250.00  38,484,308.63       11,832,533.33   2,504,457,934.89   2,546,777,057.72    (252,595.03)    2,546,524,462.69   5,534,042,489.54   186,202,279.64   5,720,244,769.18    

จ่ายเงินปันผล 29 -                           -                      -                        -                     (17,599,230.00)      -                           -                  -                          (17,599,230.00)       (3,476,340.00)      (21,075,570.00)        

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 14 -                           -                      -                        -                     499,251,593.60      (29,870,180.10)        460,881.75      (29,409,298.35)       469,842,295.25      24,832,895.79     494,675,191.04       

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                      (945,232.63)          -                     -                         -                           -                  -                          (945,232.63)            945,232.63          -                           

ทุนสํารองตามกฎหมาย 31 -                           -                      -                        2,895,041.21     (2,895,041.21)        -                           -                  -                          -                          -                       -                           

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 320,000,000.00       112,743,250.00  37,539,076.00       14,727,574.54   2,983,215,257.28   2,516,906,877.62    208,286.72      2,517,115,164.34   5,985,340,322.16   208,504,068.06   6,193,844,390.22    

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 320,000,000.00       112,743,250.00  38,484,308.63       7,905,555.85     2,874,677,542.36   2,668,215,211.00    316,740.53      2,668,531,951.53   6,022,342,608.37   194,072,462.49   6,216,415,070.86    

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5                         - -                      -                        -                     (498,270,585.24)    (533,643,042.20)      -                  (533,643,042.20)     (1,031,913,627.44)  (31,796,421.13)    (1,063,710,048.57)   

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 หลงัปรับปรุง 320,000,000.00       112,743,250.00  38,484,308.63       7,905,555.85     2,376,406,957.12   2,134,572,168.80    316,740.53      2,134,888,909.33   4,990,428,980.93   162,276,041.36   5,152,705,022.29    

จ่ายเงินปันผล 29 -                           -                      -                        -                     (27,199,065.00)      -                           -                  -                          (27,199,065.00)       (6,373,290.00)      (33,572,355.00)        

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 14 -                           -                      -                        -                     159,177,020.25      412,204,888.92       (569,335.56)    411,635,553.36      570,812,573.61      30,299,528.28     601,112,101.89       

ทุนสํารองตามกฎหมาย 31 -                           -                      -                        3,926,977.48     (3,926,977.48)        -                           -                  -                          -                          -                       -                           

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2555 320,000,000.00       112,743,250.00  38,484,308.63       11,832,533.33   2,504,457,934.89   2,546,777,057.72    (252,595.03)    2,546,524,462.69   5,534,042,489.54   186,202,279.64   5,720,244,769.18    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่  31  ธนัวาคม  2556 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

         บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) - 78 - รายงานประจําปี 2556



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 730,584,879.57     628,422,209.72    364,736,835.50   305,147,293.87    

รายไดค่้าเช่าและบริการ 585,640,040.89     526,267,770.88    -                       -                        

รวมรายได้ 1,316,224,920.46  1,154,689,980.60 364,736,835.50   305,147,293.87    

ตน้ทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขายจากกิจการโรงแรม (452,927,296.50)   (411,014,670.48)   (225,386,075.43)  (201,008,655.91)   

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ (237,258,570.98)   (251,914,723.03)   -                       -                        

ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าการเงินตดัจ่าย (17,343,559.56)     (17,343,559.56)     -                       -                        

รวมตน้ทุนขายและบริการ (707,529,427.04)   (680,272,953.07)   (225,386,075.43)  (201,008,655.91)   

กาํไรขั้นตน้ 608,695,493.42     474,417,027.53    139,350,760.07   104,138,637.96    

รายไดอ่ื้น

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 412,369,404.32     15,228,675.81      -                       -                        

เงินปันผลรับ -                         -                         64,023,660.00     117,376,710.00    

รายไดค่้าชดเชยจากการประกนัภยั -                         30,000,000.00      -                       -                        

อ่ืนๆ  61,436,027.14       52,341,293.19      46,540,436.37     39,534,319.42      

รวมรายไดอ่ื้น 473,805,431.46     97,569,969.00      110,564,096.37   156,911,029.42    

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 1,082,500,924.88  571,986,996.53    249,914,856.44   261,049,667.38    

ค่าใชจ่้ายในการขาย (40,847,296.70)     (33,425,606.49)     (21,037,756.96)    (16,851,406.20)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (209,640,007.17)   (178,342,832.95)   (85,232,972.97)    (85,193,938.30)     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (19,757,730.00)     (18,186,680.00)     (7,696,750.00)      (6,793,200.00)       

ค่าตอบแทนกรรมการ (3,591,435.00)        (3,522,850.00)       (1,776,685.00)      (1,868,500.00)       

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (หน้ีสงสัยจะสูญ) 906,218.83            18,199,674.91      6,749,462.48       19,946,844.77      

หน้ีสูญ (2,159,069.53)        (920,546.74)          -                       -                        

ตน้ทุนทางการเงิน (119,388,060.30)   (125,124,443.22)   (84,520,058.39)    (91,749,918.17)     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 688,023,545.01     230,663,712.04    56,400,095.60     78,539,549.48      

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 17 (163,043,350.93)   (64,295,553.92)     1,500,728.63       11,181,401.60      

กาํไรสาํหรับปี 524,980,194.08     166,368,158.12    57,900,824.23     89,720,951.08      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

       บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน)  -79 - รายงานประจําปี 2556       



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 460,881.75            (569,335.56)          -                       -                        

ผลกาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -                         564,419,716.03    -                       -                        

ตดัส่วนเกินจากการตีราคาอาคารเพิ่ม 14 (38,457,355.98)     (20,278,116.86)     (7,696,971.42)      (7,696,971.37)       

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 15 7,691,471.19         (108,828,319.84)   1,539,394.28       1,539,394.27        

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี (30,305,003.04)     434,743,943.77    (6,157,577.14)      (6,157,577.10)       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 494,675,191.04     601,112,101.89    51,743,247.09     83,563,373.98      

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 499,251,593.60     159,177,020.25    57,900,824.23     89,720,951.08      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,728,600.48       7,191,137.87         -                       -                        

524,980,194.08     166,368,158.12    57,900,824.23     89,720,951.08      

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 469,842,295.25     570,812,573.61    51,743,247.09     83,563,373.98      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 24,832,895.79       30,299,528.28      -                       -                        

494,675,191.04     601,112,101.89    51,743,247.09     83,563,373.98      

กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน : 15.60                     4.97                       1.81                      2.80                       

                                         

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 32,000,000            32,000,000            32,000,000          32,000,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

       บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน)  -80 - รายงานประจําปี 2556       



(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น รวมองคป์ระกอบอื่น รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ ทุนสาํรองตามกฎหมาย ส่วนเกินทุนจากการ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ ตีราคาสินทรัพย์

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม  2556 320,000,000.00 12,426,977.48 48,095,595.68 1,642,021,880.25 1,642,021,880.25 2,022,544,453.41     

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5 -                                 -                               33,395,014.16 (328,404,376.05) (328,404,376.05) (295,009,361.89)      

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม  2556 (ปรับปรุงใหม่) 320,000,000.00 12,426,977.48 81,490,609.84 1,313,617,504.20 1,313,617,504.20 1,727,535,091.52

จ่ายเงินปันผล 29 -                                 -                               (17,599,230.00) -                                 -                                 (17,599,230.00)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 14 -                                 -                               57,900,824.23 (6,157,577.14) (6,157,577.14) 51,743,247.09

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 -                                 2,895,041.21                (2,895,041.21) -                                 -                                                          -

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 320,000,000.00 15,322,018.69 118,897,162.86 1,307,459,927.06 1,307,459,927.06 1,761,679,108.61

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม  2555 320,000,000.00              8,500,000.00                682,088.68                    1,649,718,851.62           1,649,718,851.62           1,978,900,940.30     
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5 -                                 -                               22,213,612.56 (329,943,770.32) (329,943,770.32) (307,730,157.76)      

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม  2555 (ปรับปรุงใหม่) 320,000,000.00 8,500,000.00 22,895,701.24 1,319,775,081.30 1,319,775,081.30 1,671,170,782.54

จ่ายเงินปันผล 29 -                                 -                               (27,199,065.00) -                                 -                                 (27,199,065.00)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 14 -                                 -                               89,720,951.08                (6,157,577.10)                (6,157,577.10)                83,563,373.98          

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 -                                 3,926,977.48                (3,926,977.48)                -                                 -                                 -                           

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2555 320,000,000.00              12,426,977.48              81,490,609.84                1,313,617,504.20           1,313,617,504.20           1,727,535,091.52     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

สาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่  31  ธนัวาคม  2556 
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(หน่วย : บาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 688,023,545.01     230,663,712.04     56,400,095.60       78,539,549.48        

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 7,853,394.00         7,191,675.04         3,409,029.00         3,061,853.00          

ค่าเส่ือมราคา 89,465,938.25       92,288,436.07       44,500,160.64       42,629,159.57        

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 1,212,413.23         1,171,455.47         1,212,413.23         1,171,455.47          

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ตดัจ่าย 530,599.92            560,760.13            46,360.78              82,121.32               

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (906,218.83)          (18,199,674.91)     (6,749,462.48)       (19,946,844.77)       

โอนกลบัค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ (1,787.45)               -                         (1,787.45)               -                          

หน้ีสูญ 2,159,069.53         920,546.74            -                         -                          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 303,193.21            3,116,667.54         -                         2,484,353.14          

ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าการเงินตดัจ่าย 17,343,559.56       17,343,559.56       -                         -                          

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (412,369,404.32)   (15,228,675.81)     -                         -                          

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 151,195.63            -                         -                         -                          

กาํไรขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (561,436.31)          (14,458.17)            (156,968.19)          (102,282.19)            

ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 676,130.33            -                         -                         -                          

ขาดทุนทรัพยสิ์นเสียหายจากอุทกภยั -                         9,697,482.53         -                         -                          

ค่าเสียหายจากอาคารทรุดเอียง 36,196,760.47       -                         -                         -                          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร -                         473,016.25            -                         -                          

รายไดค่้าสิทธิการเช่า (7,228,756.85)       (7,228,756.92)       -                         -                          

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 119,388,060.30     125,124,443.22     84,520,058.39       91,749,918.17        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

และหน้ีสินจากการดาํเนินงาน 542,236,255.68     447,880,188.78     183,179,899.52     199,669,283.19      

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (55,062,082.27)     (15,934,178.70)     884,154.48            (3,451,354.18)         

สินคา้คงเหลือ 72,792.93              (1,713,246.79)       (524,523.33)          (235,109.56)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,738,257.70)       3,449,878.34         (516,702.43)          80,424.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 2,565,600.62         (6,137,459.74)       1,457,936.90         2,360,812.11          

เจา้หน้ีอ่ืน (3,641,298.58)       22,522,799.61       2,132,703.67         3,832,897.62          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,788,000.00)       (776,800.00)          (1,422,300.00)       (776,800.00)            

เงินประกนัการเช่า 11,245,936.64       13,720,742.04       1,500,594.00         1,019,111.00          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 300,709.76            347,396.12            188,400.00            (65,800.00)              

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 493,191,657.08     463,359,319.66     186,880,162.81     202,433,464.18      

เงินสดรับจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 919,505.82            1,148,202.48         919,505.82            1,148,202.48          

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (62,739,643.80)     (41,474,367.96)     (1,266,025.08)       (1,198,808.85)         

     เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 431,371,519.10     423,033,154.18     186,533,643.55     202,382,857.81      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชัว่คราว (30,974.63)            -                         -                         -                          

เงินสดจ่ายจากเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั -                         2,341,769.47         -                         -                          

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว

      และดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,000,000.00       25,200,000.00       13,000,000.00       25,200,000.00        

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 75,700.93              -                         -                         -                          

เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (98,679,530.65)     (109,441,851.91)   -                         -                          

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 874,259.82            206,560.42            202,951.40            154,261.35             

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (23,936,673.55)     (47,666,185.68)     (13,854,662.94)     (10,832,320.80)       

เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                         (4,914,930.00)       -                         (4,914,930.00)         

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น (34,045,444.10)     (13,760,465.12)     (112,355.35)          (4,427,596.19)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (142,742,662.18)   (148,035,102.82)   (764,066.89)          5,179,414.36          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :

เงินสดรับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

      จากสถาบนัการเงิน (63,503,933.13)     (5,263,675.71)       (22,057,236.96)     (17,690,054.22)       

เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย

      จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         (36,000,000.00)     (28,185,000.00)       

เงินสดรับเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย

      จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         32,000,000.00       4,100,000.00          

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน

ดอกเบ้ียทางการเงิน (119,388,946.95)   (124,250,180.54)   (71,823,490.98)     (78,092,620.79)       

ดอกเบ้ียค่าท่ีดินรับรู้ดว้ยวิธีสัญญาเช่าการเงิน (21,766,800.00)     (19,513,500.00)     -                         -                          

เงินสดจ่ายเงินปันผล (21,075,570.00)     (33,572,355.00)     (17,599,230.00)     (27,199,065.00)       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 63,984,170.00       77,000,000.00       -                         -                          

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ืมระยะยาว (123,509,126.05)   (116,496,398.24)   (64,500,000.00)     (58,500,000.00)       

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,724,277.54)       (1,087,629.95)       -                         -                          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (286,984,483.67)   (223,183,739.44)   (179,979,957.94)   (205,566,740.01)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 1,644,373.25         51,814,311.92       5,789,618.72         1,995,532.16          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 460,881.75            (569,335.56)          -                         -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 2,105,255.00         51,244,976.36       5,789,618.72         1,995,532.16          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 90,582,601.25       39,337,624.89       6,279,325.67         4,283,793.51          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 92,687,856.25       90,582,601.25       12,068,944.39       6,279,325.67          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 5 แห่ง 

-  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือ บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั ประกอบธุรกิจ
ประเภทโรงแรมโดยใหบ้ริการดา้นหอ้งพกัและภตัตาคาร 

-  บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจศนูยก์ารคา้และอาคารใหเ้ช่า  
-  บริษทัยอ่ย คือ ZEER OVERSEA LLC. ประกอบธุรกิจศนูยก์ารคา้ใหเ้ช่า  
-  บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เซียร์ แอสเซท จาํกดั ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

1.2 บริษทัฯ ไดรั้บการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2507 และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2532 โดยมีท่ีตั้งอยูเ่ลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

1.3 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ถือหุน้ประมาณร้อยละ 46 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ. ศ. 2547 และแสดง
รายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบ
การเงิน พ.ศ. 2554 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ว่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอ
รายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจัดทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน           
งบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 การปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทาง
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

มาตรฐานการบญัชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควา

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

     เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด 

     ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 

     ผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชี    การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงนิได้ 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งเกณฑ์
ทางบญัชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนั  และปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 5 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี เป็นการนาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ

เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน  โดยไดรั้บขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงานต่อผู ้

มีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือกาํไรต่อหุ้น

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

2.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 
สภาวชิาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

 

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง วนัทีม่ีผลบังคบัใช้ 

ฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง 2555) 

ฉบบัท่ี  7  (ปรับปรุง  2555) 

การนาํเสนองบการเงิน 

งบกระแสเงินสด 

1 มกราคม 2557 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) 

รายได ้

ผลประโยชน์พนกังาน 

1 มกราคม 2557 

1 มกราคม 2557 
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  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั ยกเวน้การตีความ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15, 27 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง วนัทีม่ีผลบังคบัใช้ 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา  แลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ            การ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ                      เร่ือง วนัทีม่ีผลบังคบัใช้ 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 1 มกราคม 2557 
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3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

3.1 ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทั ซ่ึงบริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจควบคุมใน
บริษทัเหล่านั้น หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัแลว้ โดยบริษทัฯ ไดน้าํบริษทัยอ่ยเขา้มาจดัทาํงบการเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจควบคุม 

3.2 การตดับญัชีรายการระหวา่งบริษทัในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กบัส่วนของผูถื้อหุ้นโดยถือหลกัการตดับญัชีเป็นเงินลงทุน   
ร้อยละ 100 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้รายอ่ืน แสดงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

3.3 งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบการเงินบริษทัยอ่ย         
ซ่ึงบริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นหรือมีอํานาจควบคุมอย่างเป็นสาระสําคัญในบริษัทย่อยดังน้ี    

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

1.  บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั 99.42 99.42

2.  บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั 100.00 100.00

3.  บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 94.85 94.85

4.  บริษทั เซียร์ แอสเซท จาํกดั (ถือโดยบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)) 96.99 96.99

5.  ZEER OVERSEA LLC. (ถือโดยบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)) 99.90 94.00

อตัราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษทัฯ

 
 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการหอ้งพกัและบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการใหบ้ริการการขายแลว้ 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร เช่าพ้ืนท่ี รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของการใหเ้ช่าและตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา ยกเวน้ 

รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาว รับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 
รายไดค้่าบริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้แลว้  
รายไดสิ้ทธิการเช่าพ้ืนท่ีรอตดับญัชี รับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 
รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภทท่ีตอ้งจ่าย

คืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีกาํหนด และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่านอ้ย 
4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะไดรั้บหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ท่ีประกอบกิจการโรงแรมตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการคา้เต็มจาํนวนสําหรับลูกหน้ี

การคา้  ท่ีปิดกิจการ หรืออยูใ่นระหวา่งการฟ้องร้องคดี และลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี นอกจากน้ีลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข
ขา้งตน้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะพิจารณาจากผลการเรียกเกบ็หน้ีในอดีตและฐานะการเงินของลกูหน้ีแต่ละราย 
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บริษทัยอ่ย - บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ท่ีประกอบกิจการใหเ้ช่าศูนยก์ารคา้ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ี
การคา้เท่ากบัจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากผลการเรียกเก็บหน้ีในอดีตและฐานะการเงินของ
ลูกหน้ีแต่ละราย สําหรับลูกหน้ีคงคา้งเกิน 180 วนั จะตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวนจากยอดคงเหลือทั้งหมดหลงัหักเงิน
ประกนัแลว้ 
4.4 สินค้าคงเหลอื 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แสดงราคาสินคา้คงเหลือดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  ราคาทุน
บริษทัฯ คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั และบริษทัยอ่ยคาํนวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน  ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ย
ราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหายและคา้งนาน 
4.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัยอ่ย แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงบริษทัถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหัก

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
บริษทัฯ จะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในงบกาํไรขาดทุนเม่ือราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืน 
บริษทัฯ ใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย บนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยความเป็นเจา้ของเพ่ือหาประโยชน์จากรายได ้ และ 

ค่าเช่าแสดงตามมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงจะประเมินทุก 3-5 ปี อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารจะสอบทานมูลค่า
ยติุธรรมเพื่อใหมู้ลค่าสะทอ้นถึงสภาพตลาดอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี  มูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่า
เช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขของตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์อตัราคิดลดท่ีใชส้ะทอ้นถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบนัในเร่ืองมูลค่าของเงินและ
ปรับปรุงดว้ยปัจจยัความเส่ียงท่ีเหมาะสม กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ประโยชน์จากการใชท่ี้ดินท่ีไดม้าโดยสัญญาเช่าดาํเนินงานถกูจดัประเภทและบนัทึกบญัชีเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
โดยจะบนัทึกสัญญาเช่าดงักล่าวเสมือนหน่ึงวา่เป็นสัญญาเช่าการเงินภายใต ้     “เจา้หน้ีค่าเช่าท่ีดินรับรู้ดว้ยวิธีสัญญาเช่าการเงิน”   
และตน้ทุนทางการเงิน ท่ีเกิดจากการบนัทึกสัญญาเช่าการเงินดงักล่าวจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าการเงิน      
ตดัจ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
4.7 ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา  

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่หักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และอุปกรณ์ 

แสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คาํนวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี  

อาคารและส่ิงปลกูสร้าง   20 - 58 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร   40 - 58 ปี 
ค่าปรับปรุงและตกแต่งท่ีดิน   5 - 10 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค   5 - 15 ปี 
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เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง   5 - 20 ปี 
เคร่ืองเรือนและเคร่ืองประดบั   5 - 10 ปี 
อุปกรณ์ประจาํโรงแรมและภตัตาคาร   5 - 20 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชส้าํนกังาน   5 - 20 ปี 
ยานพาหนะ   5 - 10 ปี 

ตน้ทุนการร้ือถอน  การขนยา้ย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละอาจมีการคิดค่า
เส่ือมราคาประจาํปี 

การกาํหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสาํคญั 
มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์    ตอ้งมีการประมาณดว้ยมูลค่าท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพย์

นั้นหากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายุการใช้ประโยชน์  นอกจากน้ีตอ้งมีการสอบทานมูลค่า
คงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์อยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 

ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ส่วนท่ีตีราคาใหม่ จะบนัทึกตามมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงกาํหนดจากการประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระและคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้านท่ีเหลืออยู ่โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระประเมิน
ราคาสินทรัพยด์งักล่าวทุกๆ  5 ปี และในระหวา่งน้ีหากมีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อมูลค่าสินทรัพย ์บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระประเมินราคาใหม่ในปีนั้นๆ  

ส่วนท่ีตีราคาใหม่บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกเฉพาะมูลค่าสุทธิของราคาตามบญัชีท่ีตีเพ่ิมใหม่ไปยงับญัชีสินทรัพย์
ราคาท่ีตีเพ่ิมคู่กบับญัชีส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่จะรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และจะรับรู้จาํนวนสะสมไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตบ้ญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ส่วนเกินจากการตี
ราคาสินทรัพยจ์ะถูกทยอยรับรู้ไปยงักาํไรสะสม ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยา่งไรก็
ตาม  ในส่วนของการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพ่ิมของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มี
อยูก่่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยงัคงปฏิบติัตามทางเลือกท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 25/2549 
โดยอา้งถึงวิธีการบนัทึกบญัชีตามท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 18/2554 ท่ีให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถใช้
วิธีการตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 25/2549 ต่อไปจนถึงรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ทั้งน้ี
ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 18/2554 ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเป็นค่าตกแต่งและปรับปรุงอาคาร เม่ือการซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษานั้นทาํใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกวา่หน่ึงรอบบญัชี 
4.8  ค่าใช้จ่ายตดับัญชี 

บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าเช่าเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า  
4.9 ต้นทุนการกู้ยมื 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย บนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปรับปรุงเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ระหว่าง
ปรับปรุงและตกแต่ง จนกวา่การปรับปรุงดงักล่าวจะแลว้เสร็จ และจาํนวนตน้ทุนทั้งหมดมีจาํนวนไม่เกินมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนหลงัจากปรับปรุงแลว้เสร็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
4.10  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายตดัจ่ายโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์ว้ยระยะเวลา 5 – 10 ปี 
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4.11 สัญญาเช่าระยะยาว – สัญญาเช่าการเงนิ 
สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน โดย

บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนเท่ากบัราคายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของ
สัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ซ่ึงอตัราคิดลดท่ีใช้
คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีระบุในสัญญาเช่า ตน้ทุนแรกเร่ิมท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงไดร้วมอยูใ่นราคาทุนของสินทรัพย ์ค่าเช่าท่ีจ่ายชาํระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ี
ไปลดเงินตน้ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือให้ดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคง
เหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี นโยบายการตดัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีใชก้บัสินทรัพยท่ี์
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภท ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุน และสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้นๆ 

ตามปกติธุรกิจ หรือมูลค่าจากการใช ้ แลว้แต่อยา่งใดจะสูงกวา่) โดยพิจารณาจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือลดส่วนเกินในกรณีสินทรัพยน์ั้นเคยตีราคาเพิ่ม และไดบ้นัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาเพิ่มไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การ

ดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกในบญัชี “รายไดอ่ื้น” หรือนาํไปเพ่ิมส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

4.13 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 

และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีการคา้ เงินกู้ยืมจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้

ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

4.14  รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

          บริษทัฯ และบริษทัย่อย บนัทึกรายการเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอด

คงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  

กาํไรขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตรา ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายประจาํปี 

บริษทัฯ แปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีจดัทาํงบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  และแปลงค่างบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

ระหวา่งปี  ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารายการดงักล่าว แสดงภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของ ผู ้

ถือหุน้ 

เม่ือบริษทัฯ จาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นเป็นส่วนหน่ึงของกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น 
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4.15  ผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดอตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

         ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าว จะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลา

ท่ีเกิดรายการนั้น 

4.16  ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
     ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน    และ
จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.17  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้อง 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.18 ประมาณการทางบัญชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ และ   

ตั้งขอ้สมมุติฐานบางประการซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ      

งบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

4.19 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนั 

ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสีย

ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.20 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)

สําหรับปี ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจาํหน่ายในระหว่างปี หักดว้ยจาํนวนหุ้น

สามญับริษทัใหญ่ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 

 
5. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบันทกึบัญชีภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้ร่ิมใชน้โยบายการบนัทึกบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  ณ  วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน           
ตามหมายเหตุขอ้ 4.16 โดยนาํผลสะสมท่ีคาํนวณข้ึนเสมือนวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใชว้ิธีบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดย
ตลอด มาปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของปี 2556  และปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี 2555 ใหม่  ผลจากการเร่ิมใชน้โยบายการ
บนัทึกบญัชีดงักล่าว ทาํใหง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  มีกาํไรสะสมตน้งวด
ลดลง จาํนวน 1,063.71 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) และจาํนวน 307.73 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และสินทรัพยสุ์ทธิ
เพ่ิมข้ึน จาํนวน 131.12 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) และหน้ีสินสุทธิเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1,194.83 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) และจาํนวน 
307.73 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และทาํใหง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และส้ินสุดวนัท่ี 1 มกราคม 2555 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับาท)

31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 58,861 131,118          -          -

หน้ีสิน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 1,251,927 1,194,828 295,009 307,730

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน(ลดลง) (515,629) (498,271) 33,395 22,214

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (636,694) (533,643) (328,404) (329,944)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (40,743) (31,796)          -          -

    (หน่วย : พนับาท)

2555  2555

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน(ลดลง) 20,527 (11,181)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (129,356) 12,720

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเพิ่มข้ึน(ลดลง) (108,829) 1,539
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) : บาท (3.40) 0.05

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
6. รายการทีไ่ม่กระทบเงนิสด 

6.1 ปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ้ือทรัพยสิ์นเป็นเงินเช่ือ จาํนวน 1.53 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) และ 0.49 ลา้บาท (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ) 

6.2 ปี 2556 บริษทัยอ่ยซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 33.47 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) 

6.3 ปี 2555 บริษทัฯ  ซ้ือทรัพยสิ์นเป็นเงินเช่ือ จาํนวน 0.11 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  

6.4 ปี 2555 บริษทัยอ่ยซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 30.47 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) 

6.5 ปี 2555 บริษทัยอ่ยโอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน จาํนวน 4.67 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ตามท่ีแสดงอยูใ่นงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย

รายการดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

เงินสดในมือ 5,009                      5,043                      3,232                      3,411                      

เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัไม่นาํฝาก 5,831                      8,412                      488                         203                         

เงินฝากกระแสรายวนั 23,135                    15,612                    6,600                      2,277                      

เงินฝากออมทรัพย์ 58,704                    61,507                    1,748                      388                         

เงินฝากประจาํ 8                             8                             -                          -                          

รวม 92,687                    90,582                    12,068                    6,279                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  
ลูกหนีก้ารค้า

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

หน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16,924           13,977           9,204             10,153           
หน้ีคา้งชาํระ 1-30 วนั 10,146           9,801             5,752             6,105             
หน้ีคา้งชาํระ 31-60 วนั 1,814             3,878             1,049             849                
หน้ีคา้งชาํระ 61-90 วนั 2,457             4,290             440                217                
หน้ีคา้งชาํระ 91-365 วนั 7,754             8,340             28                  159                
หน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 1 ปี 6,272             4,433             1,367             1,317             

45,367           44,719           17,840           18,800           
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6,272)           (4,433)           (1,367)           (1,317)           

รวม 39,095           40,286           16,473           17,483           

ลูกหน้ีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่งท่ี
ประกอบกิจการโรงแรม

(หน่วย :พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ (ต่อ) 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

ลูกหน้ีของบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)
ประกอบกิจการศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่าพ้ืนท่ี

หน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,278             9,194             -                 -                 

หน้ีคา้งชาํระ 1-30 วนั 26,220           16,201           -                 -                 

หน้ีคา้งชาํระ 31-60 วนั 11,070           5,167             -                 -                 

หน้ีคา้งชาํระ 61-90 วนั 8,879             2,889             -                 -                 

หน้ีคา้งชาํระ 91-365 วนั 14,746           5,026             -                 -                 

หน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 1 ปี 5,428             4,222             -                 -                 

73,621           42,699           -                 -                 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (9,820)           (5,767)           -                 -                 
63,801           36,932           -                 -                 

รวม 102,896         77,218           16,473           17,483           

เช็ครับล่วงหนา้ 693                270                -                 -                 

 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 103,589         77,488           16,473           17,483           

ลูกหนีอ้ืน่

ลูกหน้ีอ่ืน 697                713                -                 -                 

เงินเบิกล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 21,500           -                 -                 -                 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,752             2,634             1,112             958                

อ่ืนๆ 3,831             4,525             752                830                

รวมลูกหน้ีอ่ืน 28,780           7,872             1,864             1,788             
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 132,369         85,360           18,337           19,271           

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีดงัน้ี

ยอดยกมา 10,200           10,811           1,317             1,340             

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งงวด 5,892 (611) 50                  (23)

ยอดยกไป 16,092 10,200 1,367 1,317

(หน่วย :พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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9. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย : พนับาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
ภตัตาคาร

-  อาหาร 3,747 3,217 1,569 1,325
-  เคร่ืองด่ืม 1,721 1,583 873 869

-  วสัดุส้ินเปลือง 3,121 3,328 193 309
โรงแรม

-  พสัดุภณัฑ์ 4,461 7,554 2,196 2,250
-  อุปกรณ์ดาํเนินงาน 12,864 13,474 2,671 2,317

-  อุปกรณ์ดาํเนินงานสาํรอง 15,034 11,865 11,957 11,865

รวม 40,948 41,021 19,459 18,935

หกั  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (140) (142) (140) (142)
สินคา้คงเหลือ 40,808 40,879 19,319 18,793

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. เงนิลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อย 
(หน่วย : พนับาท) 

ลกัษณะ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
ความสมัพนัธ์ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษทัยอ่ย
  บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั โรงแรม ถือหุน้ 120,000      120,000       99.42           99.42         119,300      119,300         -             -              
  บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั โรงแรม ถือหุน้ 495,000      495,000       100.00         100.00       592,499      592,499         -             -              
  บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน) ศูนยก์ารคา้ ถือหุน้ 225,000      225,000       94.85           94.85         428,794      428,794         64,024       117,377      

และอาคารใหเ้ช่า
รวม 1,140,593   1,140,593      

ชื่อบริษทั ประเภทกิจการ

เงินลงทุน-ราคาทุน เงินปันผลสดัส่วนเงินลงทุนร้อยละทุนชาํระแลว้

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2556 บริษทัย่อย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน) มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิงวดเดือน
มกราคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท จาํนวน 225 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 33.75 ลา้นบาท โดยไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที่ 11 ธนัวาคม 2556 

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2556 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน) มีมติใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปี  สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่          
1 มกราคม 2555 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จาํนวน 225 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 90 ลา้นบาท โดยไดจ้่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมื่อวนัที่ 4 กนัยายน 2555                 
ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 56.25 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 33.75 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแลว้เมื่อวนัที่                 
27 พฤษภาคม 2556 

  
11. เงนิลงทุนระยะยาวในบริษัทอืน่ 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษทั เจ็ท แคท ทวัร์ จาํกดั รับจา้งนาํเที่ยว ถือหุน้ 800,000       800,000        19 15,200          15,200            -               -              
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (15,200)         (15,200)           

สุทธิ -                -                  

ทุนชาํระแลว้
ประเภทกิจการชื่อบริษทั

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์

หน่วย : พนับาท

สดัส่วนเงิน
ลงทุนร้อยละ

เงินลงทุน-ราคาทุน เงินปันผล
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12. เงนิฝากสถาบันการเงินทีต่ดิภาระคํา้ประกนั 

เงินฝากประจาํของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ่ง คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 4 ลา้นบาท คํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี ตามหมายเหตุ 19 

 
13. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
                                                                                                                                                                                                          (หน่วย : พนับาท) 

ส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวม ส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวม

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัตน้ปี 4,571,363  94,918  4,666,281  4,525,666                       -  4,525,666  

เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 6,408  125,768  132,176  42,550  94,918  137,468  

ลดลงในระหวา่งปี (227) (36,197) (36,424) (12,081)                      -  (12,081)

รวม 4,577,544  184,489  4,762,033  4,556,135  94,918  4,651,053  

กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม 412,369                            - 412,369  15,228                       -  15,228  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัปลายปี 4,989,913  184,489  5,174,402  4,571,363  94,918  4,666,281  

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
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13. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  (ต่อ) 
 

(หน่วย : พนับาท)

2556 2555

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

     รายไดค้่าเช่าและบริการ 585,640              526,267              

     ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 237,259              251,915              

     ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินตามสญัญาเช่าการเงินตดัจ่าย 17,343 17,343

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 
 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 5,174.40 ลา้นบาท                   
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ประเมินโดยวธีิการรายได ้(Income Approach) ประกอบดว้ย 
- ส่วนท่ี 1 อาคารเซียร์ รังสิต จาํนวน 4,778 ลา้นบาท ประเมินตามอายสุัญญาเช่าท่ีเหลือ 34 ปี 3 เดือน ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ

โดยบริษทั โมเดอร์น พร็อพเพอร์ต้ี  คอนซลัแตนท ์จาํกดั ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2557 
- ส่วนท่ี 2 ส่วนของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ จาํนวน 211.92 ลา้นบาท (จาํนวน 6.90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ประเมินโดย    

ผูป้ระเมินอิสระ โดย Greenwich Realty Advisors Incorporated ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
ส่วนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

เป็นอาคารระหวา่งก่อสร้าง จาํนวน 184.48 ลา้นบาท ใชว้ธีิราคาทุน 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ในงบการเงินรวม มีจาํนวน 4,666.28 ลา้นบาท ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ประเมินโดยวธีิการรายได ้(Income Approach) ประกอบดว้ย 
- ส่วนท่ี 1 อาคารเซียร์ รังสิต จาํนวน 4,380.62 ลา้นบาท ประเมินตามอายสุัญญาเช่าท่ีเหลือ 35 ปี 3 เดือน ประเมินโดยผูป้ระเมิน

อิสระโดยบริษทั โมเดอร์น พร็อพเพอร์ต้ี คอนซลัแตนท ์จาํกดั ลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 
- ส่วนท่ี 2 ส่วนของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ จาํนวน 190.74 ลา้นบาท (จาํนวน 6.25 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ประเมินโดย    

ผูป้ระเมินอิสระโดย Greenwich Realty Advisors Incorporated ลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 
ส่วนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

เป็นอาคารระหวา่งก่อสร้าง จาํนวน 94.92 ลา้นบาท ใชว้ธีิราคาทุน 
 

บริษทัยอ่ยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนบางส่วนไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 19 และ 21 
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14. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

    

ค่าปรับปรุง ระบบ เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง เครื่องเรือนและ อุปกรณ์ประจาํ เครื่องมือและ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม

และตกแต่งที่ดิน สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ และติดตั้ง เครื่องประดบั โรงแรมและ เครื่องใช้ ก่อสร้าง

ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม ภตัตาคาร สาํนกังาน

สินทรัพย ์- ราคาทุน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 248,409 2,140,966 1,545 1,146,375 652,482 170,223 251,092 713,954 103,067 150,197 39,209 53,803 152,621 5,823,943

ซื้อเพิ่ม 1,798                   -                   -                   -                   -                   - 6,346 1,057 118 7,326 3,943 911 26,139 47,638

ราคาที่ตีเพิ่ม                   -                   -                   -                   - 564,420                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 564,420

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                   -                   -                   -                   -                   -                   - (2,245) (1,697) (354) (1,360) (3,970)                   -                   - (9,626)

โอนเขา้(โอนออก)                   -                   -                   - 78,842                   - 32,653 1,169 28,982                   -                   -                   -                   - (141,646)                       -

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 250,207 2,140,966 1,545 1,225,217 1,216,902 202,876 256,362 742,296 102,831 156,163 39,182 54,714 37,114 6,426,375

ซื้อเพิ่ม                   -                   -                   -                   -                   -                   - 2,203 2,144 295 4,915 3,095 415 12,067 25,134

ราคาที่ตีเพิ่ม                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                   -                   -                   -                   -                   -                   - (3,132) (4,195) (419) (1,849) (1,179) (419) (209) (11,402)

โอนเขา้(โอนออก) 362                   -                   - 882                   - 2,104 10,457 20,743 126 576                   -                   - (35,868) (618)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 250,569 2,140,966 1,545 1,226,099 1,216,902 204,980 265,890 760,988 102,833 159,805 41,098 54,710 13,104 6,439,489

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

(หน่วย : พนับาท)งบการเงินรวม
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14.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

    

ค่าปรับปรุง ระบบ เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง เครื่องเรือนและ อุปกรณ์ประจาํ เครื่องมือและ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม

และตกแต่งที่ดิน สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ และติดตั้ง เครื่องประดบั โรงแรมและ เครื่องใช้ ก่อสร้าง

ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม ภตัตาคาร สาํนกังาน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555             -             - 1,538 654,279 115,778 51,709 177,714 500,089 78,810 130,912 30,098 43,521             - 1,784,448

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

     ราคาทุนเดิม             -             -             - 15,599 9,257 13,432 37,785 3,513 5,380 3,247 4,075             - 92,288

     ราคาที่ตีเพิ่ม             -             -             -             - 20,278             -             -             -             -             -             -             -             - 20,278

ค่าเสื่อมราคาสะสม             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

     ส่วนที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย             -             -             -             -             -             - (2,227) (1,697) (354) (1,238) (3,918)             -             - (9,434)

     โอนเขา้(โอนออก)             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -              -

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555             -             - 1,538 669,878 136,056 60,966 188,919 536,177 81,969 135,054 29,427 47,596             - 1,887,580

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

     ราคาทุนเดิม             -             - 2 17,715             - 9,831 14,112 32,909 3,215 6,261 3,143 2,279             - 89,467

     ราคาที่ตีเพิ่ม             -             -             -             - 38,457             -             -             -             -             -             -             -             - 38,457

ค่าเสื่อมราคาสะสม             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

     ส่วนที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย             -             -             -             -             -             - (3,101) (4,008) (412) (1,847) (809) (419)             - (10,596)

     โอนเขา้(โอนออก)             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556             -             - 1,540 687,593 174,513 70,797 199,930 565,078 84,772 139,468 31,761 49,456              - 2,004,908

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 250,569 2,140,966 5 538,506 1,042,389 134,183 65,960 195,910 18,061 20,337 9,337 5,254 13,104 4,434,581

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 250,207 2,140,966 7 555,339 1,080,846 141,910 67,443 206,119 20,862 21,109 9,755 7,118 37,114 4,538,795

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํนวน 89.46 ลา้นบาท และ 92.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั

อาคารและอุปกรณ์มีราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมซึ่งไดห้ักค่าเสื่อมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนของสินทรัพย ์ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํนวน 1,239.33 ลา้นบาท และ 1,218.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ จาํนวน 0.49 ลา้นบาท และ 1.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม มีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 22 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุ 19 และ 21

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

(หน่วย : พนับาท)งบการเงินรวม
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14.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ค่าปรับปรุง ระบบ เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง เครื่องเรือนและ อุปกรณ์ประจาํ เครื่องมือและ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม

และตกแต่งที่ดิน สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ และติดตั้ง เครื่องประดบั โรงแรมและ เครื่องใช้ ก่อสร้าง

ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม ภตัตาคาร สาํนกังาน

สินทรัพย ์- ราคาทุน
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 159,120 1,341,840                       - 498,879 351,191 92,144 134,664 424,985 89,938 97,253 19,887 7,137 23,521 3,240,559
ซื้อเพิ่ม                       -                       -                       -                       -                       -                       - 544 34 42 2,676 584                       - 6,980 10,860
ราคาที่ตีเพิ่ม                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                       -                       -                       -                       -                       -                       - (2,202) (1,697) (354) (1,130) (3,822)                       -                       - (9,205)
โอนเขา้(โอนออก)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 159,120 1,341,840                       - 498,879 351,191 92,144 133,006 423,322 89,626 98,799 16,649 7,137 30,501 3,242,214
ซื้อเพิ่ม                       -                       -                       -                       -                       -                       - 1,276 92 26 798 1,380 10,426 13,998
ราคาที่ตีเพิ่ม                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                       -                       -                       -                       -                       -                       - (1,632) (2,296) (419) (1,592) (456)                       -                       - (6,395)
โอนเขา้(โอนออก)                       -                       -                       -                       -                       - 2,103 10,457 19,565 126                       -                       -                       - (32,251)                          -

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 159,120 1,341,840                       - 498,879 351,191 94,247 143,107 440,683 89,359 98,005 17,573 7,137 8,676 3,249,817

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

(หน่วย : พนับาท)งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

                 

ค่าปรับปรุง ระบบ เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง เครื่องเรือนและ อุปกรณ์ประจาํ เครื่องมือและ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม

และตกแต่งที่ดิน สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ และติดตั้ง เครื่องประดบั โรงแรมและ เครื่องใช้ ก่อสร้าง

ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม ราคาทุนเดิม ราคาที่ตีเพิ่ม ภตัตาคาร สาํนกังาน

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555                     -                     -                     - 365,322 43,311 11,525 100,399 268,506 68,148 90,210 17,737 6,471                     - 971,629

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

     ราคาทุนเดิม                     -                     -                     - 4,802                     - 6,683 6,379 19,024 2,731 2,210 799                     - 42,628

     ราคาที่ตีเพิ่ม                     -                     -                     -                     - 7,697                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 7,697

ค่าเสื่อมราคาสะสม                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

     ส่วนที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                     -                     -                     -                     -                     -                     - (2,197) (1,697) (354) (1,095) (3,810)                     - (9,153)

     โอนเขา้(โอนออก)                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        -

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555                     -                     -                     - 370,124 51,008 18,208 104,581 285,833 70,525 91,325 14,726 6,471                     - 1,012,801

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

     ราคาทุนเดิม                     -                     -                     - 4,802                     - 6,393 7,214 20,041 2,734 2,447 870                     -                     - 44,501

     ราคาที่ตีเพิ่ม                     -                     -                     -                     - 7,698                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 7,698

ค่าเสื่อมราคาสะสม                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

     ส่วนที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                     -                     -                     -                     -                     -                     - (1,602) (2,295) (413) (1,591) (450)                     -                     - (6,351)

     โอนเขา้(โอนออก)                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556                     -                     -                     - 374,926 58,706 24,601 110,193 303,579 72,846 92,181 15,146 6,471                     - 1,058,649

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 159,120 1,341,840              - 123,953 292,485 69,646 32,914 137,104 16,513 5,824 2,427 666 8,676 2,191,168
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 159,120 1,341,840              - 128,755 300,183 73,936 28,425 137,489 19,101 7,474 1,923 666 30,501 2,229,413

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

(หน่วย : พนับาท)งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํนวน 44.50 ลา้นบาท และ 42.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
อาคารและอุปกรณ์มีราคาทุนก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมซึ่งไดห้กัค่าเสื่อมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนของสินทรัพย ์ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํนวน 811.57 ลา้นบาท และ 809.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั
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14. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
การคาํนวณค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพ่ิมของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอยู่ก่อนวนัท่ี                     

1 มกราคม 2554 ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อย ยงัคงปฏิบติัตามทางเลือกท่ี
ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 25/2549 โดยอา้งอิงถึงวิธีการบนัทึกบญัชีตามท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 18/2554 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 ท่ีให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สามารถใชว้ิธีการตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 
ฉบบัท่ี 25/2549  ต่อไปจนถึงรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559  โดยสามารถเลือกปฏิบติัไดโ้ดยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ี
ตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาทุนเดิมแทนการคาํนวณจากราคาท่ีตีใหม่ แต่อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเส่ือม
ราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม่จะทาํใหก้าํไรสุทธิและกาํไรต่อหุน้เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

                                                                                                                                                                  

        

(หน่วย : พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กาํไรสาํหรับปีลดลง 38,457                    20,278                    7,697                      7,697                      

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง 1.20                        0.63                        0.24                        0.24                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

    
 

15. การตรีาคาทรัพย์สิน 
ปี 2555 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ตาม

รายงานการประเมินราคาบริษทั โมเดอร์น พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัลแตนท์ จาํกดั ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
ประเมินราคาโดยวิธีตน้ทุนเปล่ียนแทนมูลค่าสินทรัพยท่ี์ตีราคาเพ่ิมหลงัจากหกัค่าเส่ือมราคา ซ่ึงมีราคาเพ่ิมข้ึนสุทธิจากราคาตามบญัชีเป็น
จาํนวนเงิน 564.42 ลา้นบาท  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส่วนเกินจากราคาทุนของราคาประเมินไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ภายใต้
หวัขอ้ “ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การตีราคาทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาดงัน้ี : 

ยอดคงเหลือ ผลสะสมจาก ยอดคงเหลือ ตดัจ่าย ภาษีเงินได้ ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 การเปล่ียน ณ วนัท่ี 1 ระหวา่งงวด ลดลง ณ วนัท่ี 31

มกราคม 2556 แปลงนโยบาย มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ธนัวาคม 2556

บญัชีภาษีเงินได้ (ปรับปรุงใหม่)

ท่ีดิน 2,140,966 (428,193) 1,712,773 -               -              1,712,773

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,205,992 (241,198) 964,794 -               -              964,794

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 10,910 (2,182) 8,728 -               -              8,728

รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 3,357,868 (671,573) 2,686,295 -               -              2,686,295
หัก  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยต์ดัจ่ายสะสม (136,056) 27,211 (108,845) (38,457) 7,691 (139,611)

3,221,812 (644,362) 2,577,450 (38,457) 7,691 2,546,684

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - สุทธิ (29,777)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-์สุทธิ 2,516,907

งบการเงินรวม

(หน่วย : พนับาท)
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15.  การตรีาคาทรัพย์สิน (ต่อ) 

ยอดคงเหลือ ผลสะสมจาก ยอดคงเหลือ ตดัจ่าย ภาษีเงินได้ ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 การเปล่ียน ณ วนัท่ี 1 ระหวา่งงวด ลดลง ณ วนัท่ี 31

มกราคม 2556 แปลงนโยบาย มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ธนัวาคม 2556

บญัชีภาษีเงินได้ (ปรับปรุงใหม่)

ท่ีดิน 1,341,840 (268,368) 1,073,472 -               -              1,073,472

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 351,189 (70,238) 280,951 -               -              280,951

รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 1,693,029 (338,606) 1,354,423 -               -              1,354,423

หัก  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยต์ดัจ่ายสะสม (51,008) 10,202 (40,806) (7,697) 1,540 (46,963)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-์สุทธิ 1,642,021 (328,404) 1,313,617 (7,697) 1,540 1,307,460

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

16.  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 7,214 2,239
รายการท่ีเพ่ิมข้ึน 140 84
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                        -                        -
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 7,354 2,323
รายการท่ีเพ่ิมข้ึน 712 343
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                        -                        -
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 8,066 2,666

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 5,571 2,154
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 561 82
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                        -                        -
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 6,132 2,236
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 531 46
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย                        -                        -
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 6,663 2,282

มลูค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1,403 384

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 1,222 87

(หน่วย : พนับาท)
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์

 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  จาํนวน 0.53 ลา้นบาท และ 0.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงิน
รวม และจาํนวน 0.05 ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้/ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินคา้คงเหลือ (28) (28)                -                - (28) (28)

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน                -                - 824,173 727,784 824,173 727,784

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,990) (7,267) 748 600 (6,242) (6,667)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ส่วนท่ีตีเพ่ิม                -                - 636,671 644,362 636,671 644,362

เจา้หน้ีค่าเช่าท่ีดินตามสญัญาเช่าการเงิน (91,684) (96,777)                -                - (91,684) (96,777)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (12,075) (11,062)                -                - (12,075) (11,062)

รายไดร้อการตดับญัชี - สิทธิการเช่าพื้นท่ี (7,913) (8,772)                -                - (7,913) (8,772)

ขาดทุนสะสมท่ีสามารถนาํมาใชสิ้ทธิทางภาษีในอนาคต (50,714) (46,894)                -                - (50,714) (46,894)

อ่ืนๆ (113,140) (116,922) 105,977 108,042 (7,163) (8,880)

รวม (282,544) (287,722) 1,567,569 1,480,788 1,285,025 1,193,066

หกักลบภาษีเงินได้ 222,023 228,861 (222,023) (228,861)                  -                  -

(สินทรัพย)์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (60,521) (58,861) 1,345,546 1,251,927 1,285,025 1,193,066

            (หน่วย : พนับาท)

สินทรัพย์ หน้ีสิน สุทธิ

งบการเงินรวม

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินคา้คงเหลือ (28) (28)                -                - (28) (28)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ส่วนท่ีตีเพ่ิม                -                - 326,865 328,404 326,865 328,404

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (5,271) (4,874)                -                - (5,271) (4,874)

ขาดทุนสะสมท่ีสามารถนาํมาใชสิ้ทธิทางภาษีในอนาคต (29,597) (28,493)                -                - (29,597) (28,493)

รวม (34,896) (33,395) 326,865 328,404 291,969 295,009

หกักลบภาษีเงินได้ 34,896 33,395 (34,896) (33,395)                  -                  -

(สินทรัพย)์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ              -              - 291,969 295,009 291,969 295,009

            (หน่วย : พนับาท)

สินทรัพย์ หน้ีสิน สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้/ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (ต่อ)  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สรุปไดด้งัน้ี 

 

     

(หน่วย : พนับาท)

2556 2555 2556 2555
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งงวด

งวดปัจจุบนั 55,793 43,768            -            -
งวดก่อน 7,600            -            -            -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 99,650 20,527 (1,501) (11,181)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 163,043 64,295 (1,501) (11,181)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 
รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้ สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

      

(หน่วย : พนับาท)

อตัราภาษี 2556 อตัราภาษี 2555
(ร้อยละ) จาํนวนเงิน (ร้อยละ) จาํนวนเงิน

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 688,023 230,664
หกั (กาํไร)ขาดทุนท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี (89) 36,217
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 687,934 266,881
จาํนวนภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินได้ 20 137,758 20 61,383
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดต่้างประเทศ 39.94 5,800            -
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี (1,350) (4,751)
รายจ่ายตอ้งหา้ม 9,838 6,424
อ่ืน ๆ 2,340 53
ผลกระทบจากอตัราภาษีเงินได้ 1,057 1,186

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22.59 155,443 24.09 64,295

งบการเงินรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 
 
 
 



บริษทั  เอเชียโฮเต็ล  จํากดั (มหาชน)            - 109 -     รายงานประจําปี 2556 
 

17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้/ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (ต่อ) 
 

   

(หน่วย : พนับาท)

อตัราภาษี 2556 อตัราภาษี 2555
(ร้อยละ) จาํนวนเงิน (ร้อยละ) จาํนวนเงิน

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 56,400        78,540
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 20 11,280 23 18,064
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี (14,155) (31,584)
รายจ่ายตอ้งหา้ม 172 798
อ่ืน ๆ 1,202 (163)
ผลกระทบจากอตัราภาษีเงินได้             - 1,704

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2.66 (1,501) 14.23 (11,181)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 
การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคาํนวณอตัราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้
รัษฎากร  ฉบบัท่ี 530  พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554  ไดล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสาม
รอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี  2555 ปี 2556  และปี 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี         
ปี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  2555 และอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (ปี 2556 
และ ปี 2557)  ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม  2556 และ 2557 ตามลาํดบั 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศคาํนวณอตัราภาษีเงินไดใ้นอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง เน่ืองจากเสียภาษีตามอตัรากา้วหนา้ 
 

18. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
ยอดยกมา 33,915 29,000

                      - 4,915
รวม 33,915 33,915
หกั  ค่าเช่าตดัจ่ายสะสม (20,751) (19,538)
สุทธิ 13,164 14,377

(หน่วย : พนับาท)

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี

        
ค่าเช่าตดัจ่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีจาํนวน 1.21 ลา้นบาท และ 1.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบัสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ระยะเวลาสัญญาเช่า 20 ปี โดยจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า        

จาํนวนเงิน 4.91 ลา้นบาท 
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19. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

        

(หน่วย : พนับาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
เงินเบิกเกินบญัชี 41,486                    69,989                    19,679                    31,737                    

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 25,000                    60,000                                           - 10,000                    
     รวม 66,486                    129,989                  19,679                    41,737                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มื ดงัน้ี 
19.1  บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 41 ลา้นบาท  และวงเงินกูย้มืประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 40 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ MLR ต่อปี คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั 
เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั ตามหมายเหตุ 14 และสิทธิการเช่าพ้ืนท่ีเซียร์รังสิต ของบริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั 

19.2 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั จาํนวน 25 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั, ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างของบริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั และของบริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) ตามหมายเหตุ 14  และสิทธิการเช่า
พ้ืนท่ี เซียร์รังสิต ของบริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั 

19.3 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จาํกดั จาํนวน 10 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั และบริษทั        
เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน), และสิทธิการเช่าพ้ืนท่ีเซียร์รังสิต 

19.4 บริษทัย่อย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) มีวงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 54 ลา้นบาท วงเงินกูย้ืมประเภท        
ตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-1 ต่อปี คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั, บริษทั ดอนเมือง  
แกรนด ์พลาซ่า จาํกดั บริษทั เซียร์ แอสเซท จาํกดั อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการชะอาํ   
ตามหมายเหตุ 13 และ 14 สิทธิการเช่าช่วงพ้ืนท่ีอาคารเซียร์รังสิต  และเงินฝากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 12 

 
 

20. เจ้าหนีอ้ืน่ ประกอบด้วย 
 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 32,667                  42,781                  13,122                  11,133                  
เงินประกนัและเงินมดัจาํ 15,438                  12,172                  4,276                    4,027                    
รายไดรั้บล่วงหนา้ 2,462                    2,855                    162                       258                       
ภาษีขายและภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 10,048                  7,961                    1,957                    1,950                    
เงินประกนัผลงาน 6,050                    5,880                    584                       363                       
อ่ืน ๆ 4,114                    2,750                    266                       390                       
รวม 70,779                  74,399                  20,367                  18,121                  

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาว ดงัน้ี : 

 

   

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2556

21.1 เงินกูย้มืจากธนาคาร 1,044,500            1,109,000            1,044,500            1,109,000            
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (70,500)               (64,500)               (70,500)               (64,500)               

คงเหลือ 974,000               1,044,500            974,000               1,044,500            

21.2 เงินกูย้มืจากธนาคาร-บริษทัยอ่ย
บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั 148,000               158,000               -                      -                      
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,000)               (10,000)               -                      -                      

คงเหลือ 138,000               148,000               -                      -                      

21.3 เงินกูย้มืจากธนาคาร-บริษทัยอ่ย
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั 93,500                 101,500               -                      -                      
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (8,000)                 (8,000)                 -                      -                      

คงเหลือ 85,500                 93,500                 -                      -                      

21.4 เงินกูย้มืจากธนาคาร-บริษทัยอ่ย
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 412,442               389,467               -                      -                      
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (43,179)               (35,000)               -                      -                      

คงเหลือ 369,263               354,467               -                      -                      

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,698,442            1,757,967            1,044,500            1,109,000            
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (131,679)             (117,500)             (70,500)               (64,500)               
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 1,566,763            1,640,467            974,000               1,044,500            

                                                                                            (หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   

 
21.1 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2551 บริษทัฯ ไดกู้ย้ืมเงินจากธนาคารแห่งหน่ึงวงเงิน 1,350 ลา้นบาท มาชาํระคืนปิดบญัชีเงินกูเ้ดิมกบั

สถาบนัการเงิน 4 แห่ง ในวงเงิน 1,070 ลา้นบาท และงานปรับปรุงอาคารและตกแต่งวงเงิน 280 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายชาํระ
เงินกูต้ามสัญญาเงินกูใ้หม่โดยชาํระเงินตน้เป็นงวดรายไตรมาส จาํนวน 60 งวด และชาํระดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ MLR - 1.50 ต่อปีถึง MLR - 0.125 ต่อปี โดยชาํระเงินตน้งวดแรกเดือนเมษายน 2551 และชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนมกราคม 2566 

 
21.2 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2551 บริษทัยอ่ยคือ บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั ไดกู้ย้มืเงินจากธนาคาร ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีเงินกูเ้ดิมของ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวมาชาํระคืนเงินกูเ้ดิมในวงเงิน 220 ลา้นบาทและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายชาํระเงินกูต้ามสัญญาเงินกูใ้หม่โดยชาํระเงินตน้

เป็นงวดรายไตรมาส จาํนวน 60 งวด และชาํระดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบ 1.50 ต่อปี ถึง MLR - 0.125 

ต่อปี โดยชาํระเงินตน้งวดแรกเดือนเมษายน 2551 และชาํระให้เสร็จส้ินภายในเดือนมกราคม 2566 ทั้งน้ีใหย้กเลิกเง่ือนไขสัญญาเงินกู้

ระยะยาวเดิมทั้งหมด 
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21.3 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2551 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดัไดกู้ย้มืเงินจากธนาคารซ่ึงเป็นเจา้หน้ีเงินกูเ้ดิม

ของบริษทัยอ่ย มาชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวเดิมและเงินกูร้ะยะสั้นเดิมในวงเงิน 150 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายชาํระเงินกูต้ามสัญญา

เงินกูใ้หม่โดยชาํระเงินตน้เป็นงวดรายไตรมาส จาํนวน 60 งวด และชาํระดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนดว้ยอตัราดอกเบ้ีย    ร้อยละ MLR - 

1.50 ต่อปีถึง MLR - 0.125 ต่อปี โดยชาํระเงินตน้งวดแรกเดือนเมษายน 2551 และชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนมกราคม 2566  ทั้งน้ีให้

ยกเลิกเง่ือนไขสัญญาเงินกูร้ะยะยาวเดิมและสัญญาเงินกูร้ะยะสั้นเดิม รวมทั้งบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมเดิมทั้งหมด 

21.4  บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) มีเงินกูย้มืจากธนาคารหลายแห่งดงัน้ี 

21.4.1  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 บริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาเงินกูก้บัธนาคาร วงเงิน 140 ลา้นบาท มาชาํระคืนปิดบญัชีเงินกูเ้ดิม

กบัธนาคารแห่งหน่ึง  โดยชาํระเงินตน้เป็นงวดรายไตรมาส จาํนวน 40 งวด และชาํระดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนดว้ยอตัราดอกเบ้ียปีท่ี1-3 

อตัราร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี,  ปีท่ี 4-7 อตัราร้อยละ MLR - 1.00 ต่อปี และปีท่ี 8  เป็นตน้ไป  อตัราร้อยละ MLR - 0.50 ต่อปี  โดยชาํระ

งวดแรกเดือนพฤศจิกายน 2554   และชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม 2564   

21.4.2  เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2554 บริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคาร วงเงิน 180 ลา้นบาท เพ่ือให้บริษทัยอ่ย คือ 

ZEER OVERSEA LLC. กูย้มืเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยชาํระเงินตน้จาํนวน 120 งวด และชาํระ

ดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนดว้ยอตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 และ 2 ร้อยละ MLR - 0.25 ต่อปี และปีท่ี 3 เป็นตน้ไป ร้อยละ MLR ต่อปี     เร่ิมผอ่น

ชาํระงวดแรกเดือนเมษายน 2554 และชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2564 

21.4.3  เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัยอ่ยไดกู้ย้มืเงินจากธนาคาร วงเงิน 208 ลา้นบาท เพ่ือนาํไปจ่ายชาํระท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้างโครงการชะอาํ จาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท และยงัไม่ไดเ้บิกใช ้จาํนวน 80 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียสาํหรับปีท่ี 1 – 2 อตัราร้อยละ  

MLR - 0.25 ต่อปี และปีท่ี 3 เป็นตน้ไป อตัรา MLR ต่อปี โดยชาํระเงินตน้เป็นงวดรายเดือน จาํนวน 120 งวด โดยปลอดเงินตน้ งวดท่ี 1  

ถึง งวดท่ี  18   และเร่ิมชาํระเงินตน้งวดแรกเดือนสิงหาคม 2554 ใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนมกราคม 2563  
 

บริษทัฯ และ บริษทัยอ่ยอีก  2  แห่งคือบริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั และ บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั ไดน้าํเอาท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลกูสร้าง และสิทธิการเช่าพ้ืนท่ี ภายในโครงการเซียร์ รังสิต จาํนวนพ้ืนท่ีเช่า 39,380 ตารางเมตร อนัเป็นท่ีตั้งของโรงแรม เอเชีย 

แอร์พอร์ท  มาจดจาํนองรวมทั้งไดรั้บการคํ้าประกนัจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกรรมการบางท่านของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพ่ือเป็น

หลกัประกนัเงินกูจ้ากธนาคารของบริษทัฯ ในวงเงินจาํนวน 1,350 ลา้นบาท บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั ในวงเงิน 220 ลา้นบาท บริษทั 

เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั ในวงเงิน 150 ลา้นบาท และ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ในวงเงิน 388 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

โครงการชะอาํ สิทธิการเช่าช่วงพ้ืนท่ีอาคารเซียร์ รังสิต รวมทั้งไดรั้บการคํ้าประกนัจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ

กรรมการบางท่านของบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูจ้ากธนาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใน วงเงิน 

1,578 ลา้นบาท 
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22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
         รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
ยานพาหนะ 4,630 8,630
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,142) (7,215)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 488 1,415

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี
ภายใน 1 ปี 249 1,812
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 166 415

415 2,227
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าการเงิน (22) (110)
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 393 2,117

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 393 2,117
หกั  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (231) (1,724)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 162 393

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม

 บริษทัยอ่ยสองแห่ง  คือ  บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  และบริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั  ไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบั
บริษทัอ่ืน ดงัน้ี 

สัญญาท่ี 1 ชาํระเป็นรายเดือนรวม 60 งวด งวดละ 36,000.00 บาท ส้ินสุดสัญญาเดือนตุลาคม 2557 
สัญญาท่ี 2 ชาํระเป็นรายเดือนรวม 60 งวด งวดละ 20,773.00 บาท ส้ินสุดสัญญาเดือนสิงหาคม 2558 
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23. เจ้าหนีค่้าเช่าทีด่นิรับรู้ด้วยวธีิสัญญาเช่าการเงนิ 

เจา้หน้ีค่าท่ีดินภายใตส้ัญญาเช่า  เกิดจากสัญญาเช่าดาํเนินงานซ่ึงบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  บนัทึกเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (ตามหมายเหตุ 13) โดยในปี 2534 บริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเน้ือท่ี 78 ไร่ 1 งาน กบับริษทั ดอนเมือง 
แกรนด ์พลาซ่าจาํกดั อายสุัญญาเช่า 30  ปี   ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2566 โดยตกลงชาํระค่าสิทธิการเช่า 100 ลา้นบาท และชาํระค่าเช่า
เป็นรายเดือนตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญา ในอตัราค่าเช่าตั้งแต่เดือนละ 300,000.00 บาท ถึง 878,460.00 บาท 

ต่อมาในปี 2550 บริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาต่อเพ่ิมอายสุัญญาเช่าท่ีดินเน้ือท่ี 78 ไร่ 1 งาน โดยต่ออายสุัญญาอีก 25 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2591 โดยตกลงชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 878,460.00 บาท และไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ิมเติมเน้ือท่ีจาํนวน 8 ไร่ 59  ตาราง
วา อายสุัญญา 40 ปี 7 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2591 โดยตกลงชาํระค่าเช่าเป็นรายปีตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญา ปีละ 
29,167.00 บาท ถึง 50,000.00 บาท บริษทัยอ่ย ตกลงชาํระค่าสิทธิการเช่าท่ีดินทั้งสองแปลงดงักล่าว  รวมเป็นเงิน 113.00 ลา้นบาท และได้
จดทะเบียนต่ออายสุัญญาเช่าอีก 25 ปี ต่อสาํนกังานท่ีดินเรียบร้อยแลว้ทาํใหส้ัญญาเช่าส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2591 

ต่อมาในปี 2551 ไดท้าํหนงัสือสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าท่ีดินเน้ือท่ีรวม 86 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา เพ่ือแกไ้ขเพิ่มเติมอตัราค่าเช่า

และเง่ือนไขการชาํระค่าเช่า สาํหรับระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีทาํในปี 2550  ซ่ึงทาํใหค้่าเช่าตามสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าท่ีดินในส่วน

ของท่ีดิน 78 ไร่ 1 งาน รวมเป็น 353.96 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 90.43 ลา้นบาท)   และส่วนของท่ีดินบนเน้ือท่ี 8 ไร่ 59 ตารางวา    มีค่าเช่ารวม

เป็น 183.78 ลา้นบาท  (เพ่ิมข้ึน 181.75 ลา้นบาท)   รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 537.74 ลา้นบาท  ( เพ่ิมข้ึน 272.18  ลา้นบาท )   อน่ึงเฉพาะค่าเช่า

ท่ีแกไ้ขเพิ่มข้ึนสัญญาเช่าช่วงท่ีดินท่ียงัไม่ไดมี้การจดทะเบียน 

การชาํระค่างวดค่าเช่าท่ีดินรับรู้ดว้ยวิธีสัญญาเช่าการเงิน โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส่วนต่างของดอกเบ้ียท่ีคาํนวณตามมูลค่ากระแส

เงินสด โดยวธีิอตัราคิดลดในอตัราร้อยละ 6.125 ต่อปี กบัค่างวดท่ีตอ้งชาํระตามสัญญาไวใ้นบญัชี “ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย” และเร่ิม

จ่ายเงินตน้ในเดือนเมษายน 2558 เป็นตน้ไป 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี 

   

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
ภายใน 1 ปี 25,982 23,765
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 54,266 50,666
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 58,585 55,166
เกิน 5 ปี 469,121 500,124

607,954 629,721

หกั  ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (318,185) (335,529)

       ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย (10,658) (15,081)

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 279,111 279,111

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม
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24. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

     

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
       มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 55,311 48,896 24,369 22,083
       ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 7,853 7,192 3,409 3,062
       ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานลดลง (2,788) (777) (1,422) (776)
       มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 60,376 55,311 26,356 24,369

งบการเงินรวม
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

     

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
       ตน้ทุนบริการจากกิจการโรงแรม 3,263 2,982 1,807 1,601
       ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 478 239 -                      -                        
       ค่าใชจ่้ายในการขาย 303 249 -                      -                        
       ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,809 3,722 1,602 1,461

รวม 7,853 7,192 3,409 3,062

งบการเงินรวม
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
25. เงนิประกนัการเช่า  

     

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 9,472                  7,972                      9,472                  7,972                    
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั 858                     910                         -                      -                        
บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั 212                     198                         -                      -                        
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 148,739              138,955                  -                      -                        
รวม 159,281              148,035                  9,472                  7,972                    

งบการเงินรวม
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
เงินประกนัการเช่าพ้ืนท่ีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะจ่ายคืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือเลิกสัญญาเช่า 
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26. รายได้รอการตดับัญชี-สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

บริษทัยอ่ยมีรายไดร้อการตดับญัชี – สิทธิการเช่าพ้ืนท่ี ดงัน้ี : 

  

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
    รายไดร้อการตดับญัชีสิทธิการเช่าพ้ืนท่ี 223,921                223,921                
    หกั รายไดร้อการตดับญัชีตามสญัญาตดัจ่ายสะสม (159,656)               (152,428)               
    รายไดร้อการตดับญัชีสิทธิการเช่าพ้ืนท่ี 64,265                  71,493                  
    หกั  รายไดร้อการตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายไดภ้ายใน 1 ปี (8,278)                   (8,278)                   
    รายไดร้อการตดับญัชีสิทธิการเช่าพ้ืนท่ี - สุทธิ 55,987                  63,215                  

รายไดร้อการตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี
    ถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายไดภ้ายใน 1 ปี 8,278                    8,278                    
    ถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายไดเ้กิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 33,113                  33,113                  
    ถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายไดเ้กิน 5 ปี 22,874                  30,102                  
                   รวม 64,265                  71,493                  

(หน่วย:พนับาท)
งบการเงินรวม

 
 บริษทัยอ่ย คือบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํสัญญาสิทธิการเช่ากบัผูเ้ช่า เพ่ือใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต   
เงินรับค่าสิทธิการเช่าตลอดอายสุัญญา 21-28 ปี บริษทัยอ่ยบนัทึกเป็นบญัชีรายไดร้อการตดับญัชี-สิทธิการเช่าพ้ืนท่ี และรับรู้เป็น
รายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงในระยะเวลา 21-28 ปี ตามอายขุองสัญญาเช่า 

 
27. รายการระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

งบการเงินไดร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   โดยเกณฑก์ารพิจารณาความเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ไดแ้ก่   การ
ถือหุน้ระหวา่งกนั หรือการมีผูถื้อหุน้ หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 

      ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประเทศ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 

บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 

บริษทั เซียร์ แอสเซท จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางออ้ม 

ZEER OVERSEA LLC. สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางออ้ม 

บริษทั เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพร้ส์ จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดอนเมือง แกรนด ์พลาซ่า จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
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27. รายการระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

27.1  ลูกหน้ีการคา้

บริษทัยอ่ย

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั                           -                             -   95                        50                         

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั                           -                             -                          278                         264

บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)                           -                             -                            16                           22

27.2  ลูกหน้ีอ่ืน

บริษทัยอ่ย

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั                           -                             -                            12                             1

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั                           -                             -                          302                         186

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

 

 

 

 

 

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

27.3 เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงนิให้กู้ยมื

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพร้ส์ จาํกดั

 - เงินให้กูย้มื                  -                     -                    -                     -   

 - ดอกเบ้ียคา้งรับ         381,640         394,640         381,640         394,640

      รวม         381,640         394,640         381,640         394,640

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ       (301,259)        (308,059)       (301,259)        (308,059)

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ           80,381           86,581           80,381           86,581

            (หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการคิดตน้ทุนการกูย้ืม
ระหวา่งกนั (อตัราร้อยละ)

 

บริษทัฯ ไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่บริษทั เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพร้ส์ จาํกดั ซ่ึงผูถื้อหุน้หลกัทั้ง 2 บริษทัไดมี้การปรับโครงสร้างหน้ีตามรายงาน

การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2543  เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2543 โดยมีสาระสาํคญับางเร่ืองดงัน้ี: 
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27. รายการระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

ยอดดอกเบ้ียคา้งชาํระส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 471.84 ลา้นบาท ตกลงเง่ือนไขดงัน้ี: 

- กาํหนดชาํระภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2544 โดยมีระยะเวลาปลอดหน้ี 3 ปีแรก และเร่ิมชาํระงวดแรก
ภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม ตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้ไป ตามตารางการผอ่นชาํระหน้ีท่ีตกลงกนั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
- หน้ีส่วนน้ีเป็นหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั 
- ตกลงไม่คิดดอกเบ้ีย ยกเวน้บริษทั เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพร้ส์ จาํกดั ผดินดัการชาํระเงินตามงวด การชาํระท่ีตกลงกนั 
- หากสามารถชาํระหน้ีไดเ้ร็วกวา่กาํหนด บริษทัฯ ยนิยอมใหส่้วนลดตามท่ีตกลงกนั      

บริษทั เอ.บี.เค. เอน็เตอร์ไพร้ส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นลูกหน้ีดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทั ไดมี้การส่งมอบหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงใหก้บับริษทัเพ่ือเป็นหลกัประกนัหน้ีคงคา้ง 

ในปี 2556 การพิจารณากลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีดอกเบ้ียคา้งรับขา้งตน้ใชว้ิธีการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บของมูลค่าหนงัสือคํ้าประกนัท่ีบริษทัฯไดรั้บทั้งหมดจาํนวน 90 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัท่ีคาํนวณไดคิ้ด
เป็นจาํนวนเงิน 80.38 ลา้นบาท รายละเอียดของหนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวมีดงัน้ี  

ระยะเวลาของหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 

เร่ิมวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี (ลา้นบาท) 

1 สิงหาคม 2551 31 ธนัวาคม 2557 15 
1 สิงหาคม 2551 31 ธนัวาคม 2558 75 

 รวม      90 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาท่ีถึงกาํหนด ผอ่นชาํระต่อปี (บาท) 
ปี 2544 - 2546 ปลอดหน้ี 
ปี 2547 - 2548 3,000,000.00 
ปี 2549 - 2550 5,000,000.00 
ปี 2551 - 2552 8,000,000.00 
ปี 2553 - 2554 10,000,000.00 
ปี 2555 - 2556 12,000,000.00 

ปี 2557 15,000,000.00 
ปี 2558 (งวดสุดทา้ย)         380,839,518.79 
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27. รายการระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว และดอกเบ้ียคา้งรับ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั เอ. บี. เค. เอน็เตอร์ไพร้ส์ จาํกดั
     ยอดคงเหลือตน้งวด 394,640            419,840            394,640            419,840            
     ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด (13,000)             (25,200)             (13,000)             (25,200)             
     ยอดคงเหลือปลายงวด 381,640            394,640            381,640            394,640            

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

            (หน่วย : พนับาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555
27.4  เจา้หน้ีการคา้

  บริษทัยอ่ย

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั                  -                      -                     -                     45

27.5  เงินกูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่าย

  จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

  บริษทัยอ่ย

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั

 - เงินกูย้มื                  -                      -            139,455          152,455              7.25               7.25

 - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย                  -                      -            108,271            96,967
รวม                  -                      -            247,726          249,422
บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั

 - เงินกูย้มื                  -                      -              21,621            12,621              7.25               7.25

 - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย                  -                      -              19,999            18,722
รวม                  -                      -              41,620            31,343

  รวมเงินกูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ีย
    คา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  -                      -            289,346          280,765

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการคิดตน้ทุนการกูย้ืม
ระหวา่งกนั (อตัราร้อยละ)

 

 บริษทัฯมีเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือบริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั และบริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั โดยออกตัว๋
สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนัใดๆ ในการกูย้มื 
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27. รายการระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี 

31ธนัวาคม 31ธนัวาคม 31ธนัวาคม 31ธนัวาคม
2556 2555 2556 2555

เงินกูย้มืระยะสั้น
บริษทัยอ่ย

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั

ยอดคงเหลือตน้งวด -                    -                    152,455            160,855            
เพ่ิมในระหวา่งงวด -                    -                    12,000              -                    
จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด -                    -                    (25,000)            (8,400)               
ยอดคงเหลือปลายงวด -                    -                    139,455            152,455            

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั 

ยอดคงเหลือตน้งวด -                    -                    12,621              28,306              
เพ่ิมในระหวา่งงวด -                    -                    20,000              4,100                
จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด -                    -                    (11,000)            (19,785)            
ยอดคงเหลือปลายงวด -                    -                    21,621              12,621              

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย

บริษทัยอ่ย

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั

ยอดคงเหลือตน้งวด -                    -                    96,967              85,361              

เพ่ิมในระหวา่งงวด -                    -                    11,304              11,606              

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด -                    -                    -                    -                    

ยอดคงเหลือปลายงวด -                    -                    108,271            96,967              

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั

ยอดคงเหลือตน้งวด -                    -                    18,722              17,469              

เพ่ิมในระหวา่งงวด -                    -                    1,277                1,253                

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด -                    -                    -                    -                    

ยอดคงเหลือปลายงวด -                    -                    19,999              18,722              

27.6 เจา้หน้ีค่าเช่าท่ีดินรับรู้ดว้ยวธีิสญัญาเช่าการเงิน

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

  บริษทั ดอนเมือง แกรนด ์พลาซ่า จาํกดั 

หน้ีสินตามวธีิสญัญาเช่าการเงิน 607,954 629,721 -                    -                    

ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินในอนาคตของ

    สญัญาเช่าการเงิน (318,185) (335,529) -                    -                    

ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย (10,658) (15,081) -                    -                    
               รวม 279,111            279,111            -                    -                    

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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27. รายการระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)

 

2556 2555 2556 2555

รายได้ค่าเช่า

บริษทัยอ่ย

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั            -            - 1,200         1,200         ตามท่ีระบุในสญัญา

รายได้อืน่

บริษทัยอ่ย

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั            -            - 3,495                    - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั            -            - 738                       - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)            -            - 111                       - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

รายได้เงินปันผล

บริษทัยอ่ย

บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)            -            - 64,024       117,377     

ดอกเบีย้ค่าเช่าท่ีดินตัดจ่าย

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั ดอนเมือง แกรนด ์พลาซ่า จาํกดั 17,343       17,343       -            -            ตามท่ีระบุในสญัญา

ดอกเบีย้จ่าย

บริษทัยอ่ย

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั            -            - 1,277         1,253         ร้อยละ 7.25 ต่อปี 

บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั            -            - 11,304       11,606       ร้อยละ 7.25 ต่อปี 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
นโยบายราคา
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี  

28.1 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร มีดงัน้ี  

28.1.1 บริษทัฯ จาํนวน 3.07 ลา้นบาท  

28.1.2 บริษทัยอ่ย-บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั จาํนวน 1.32 ลา้นบาท  

28.1.3 บริษทัยอ่ย-บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 16.11 ลา้นบาท  

28.1.4 บริษทัยอ่ย -บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเตล็ จาํกดั จาํนวน 1.20 ลา้นบาท  

28.2 บริษทัฯ คํ้าประกนัหน้ีสินใหก้บับริษทัยอ่ยอีกสองแห่ง จาํนวน  988 ลา้นบาท และ 990 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

28.3 บริษทัยอ่ย - บริษทั เอเชียพทัยาโฮเต็ล จาํกดั คํ้าประกนัหน้ีสินให้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอีกสองแห่งเป็นจาํนวน 2,187 

ลา้นบาท และ 2,185 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

28.4 บริษทัย่อย -บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จาํกดั คํ้าประกนัหน้ีสินให้กบับริษทัฯ และบริษทัย่อยอีกสองแห่งเป็นจาํนวน 

1,645 ลา้นบาท 

28.5 บริษทัยอ่ย-บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) มีวงเงินคํ้าประกนัหน้ีสินใหก้บับริษทัอ่ืน จาํนวน 109.11 ลา้นบาท  

28.6 บริษทัย่อย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ถูกบริษทัประกนัภยั 2 แห่ง ฟ้องร้องเร่ืองละเมิดรับช่วงสิทธิ

ประกนัภยัเรียกร้องค่าเสียหายให้ชาํระเงินจาํนวนรวม 0.97 ลา้นบาท และ 0.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่ง

การนดัสืบพยานและพิจารณาของศาลฎีกา  

28.7 บริษทัย่อย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) มีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่เบิกใช้ประเภทซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ (Foreign Exchange) จากธนาคารแห่งหน่ึง วงเงินจาํนวน 180 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการ        

จดทาํนองสิทธิการเช่าท่ีดินจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สิทธิการเช่าพ้ืนท่ีอาคารเซียร์รังสิตของบริษทัยอ่ยบางส่วน ท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลกูสร้างโครงการชะอาํ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  และกรรมการของบริษทัยอ่ย 

28.8 บริษทัย่อย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสําหรับการก่อสร้างโครงการ 

จาํนวน 508.33 ลา้นบาท และ 68.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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29. ข้อมูลเกีย่วกบัการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

(ปรับปรุงใหม่) มีดงัน้ี 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 459,089     385,502     271,496     242,920     -             -             -             -             730,585         628,422         

ตน้ทุนขายจากกิจการโรงแรม (261,979)    (243,137)    (190,948)    (167,877)    -             -             -             -             (452,927)        (411,014)        

รายไดค้่าเช่าและบริการ -             -             -             -             565,863     507,877     19,777       18,391       585,640         526,268         

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ -             -             -             -             (187,054)    (246,591)    (50,204)      (5,324)        (237,258)        (251,915)        

ดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดินตามสญัญาเช่า

   การเงินตดัจ่าย -             -             -             -             (17,344)      (17,344)      -             -             (17,344)          (17,344)          

กาํไรขั้นตน้ 197,110     142,365     80,548       75,043       361,465     243,942     (30,427)      13,067       608,696         474,417         

กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 412,369         15,229           

รายไดค้่าชดเชยจากการประกนัภยั -                 30,000           

รายไดอ่ื้น 61,436           52,341           

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 1,082,501      571,987         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (40,847)          (33,426)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (209,640)        (178,343)        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (19,758)          (18,187)          

ค่าตอบแทนกรรมการ (3,592)            (3,523)            

โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ(หน้ีสงสยัจะสูญ) 906                18,200           

หน้ีสูญ (2,159)            (921)               

ตน้ทุนทางการเงิน (119,388)        (125,124)        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 688,023         230,663         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (163,043)        (64,295)          

กาํไรสาํหรับปี 524,980         166,368         

การแบ่งปันกาํไร

      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 499,252         159,177         

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,728           7,191             

สินทรัพยสุ์ทธิ

      อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5,174,402      4,666,281      

      ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,434,581      4,538,796      

      สินทรัพยอ่ื์น 433,239         387,669         

      สินทรัพยร์วม 10,042,222    9,592,746      

(หน่วย :พนับาท)

หอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าและค่าบริการ

ในประเทศ ต่างประเทศ

ค่าเช่าและค่าบริการ
รวม
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29. ข้อมูลเกีย่วกบัการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภมิูศาสตร์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นดงัน้ี 

2556 2555 2556 2555 2556 2555

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,962,484        4,475,543        211,918           190,738           5,174,402        4,666,281        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,434,581        4,538,796                         -                  - 4,434,581        4,538,796        

รวม

(หน่วย :พนับาท)

ในประเทศ ต่างประเทศ

 
30. เงนิปันผลจ่าย 
30.1 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญคร้ังท่ี 51 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 บริษทัฯ มีมติจ่ายเงินปันผลประจาํปี สําหรับผลการ

ดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 1.40 บาท จาํนวน 32 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน
รวม 44.80 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.85 บาท เป็นจาํนวนเงิน 27.20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2555 คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจาํนวนเงิน 17.60 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว
แลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 

30.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 บริษทัย่อย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
(มหาชน) มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.15 
บาท จาํนวน 225 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 33.75 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 

30.3 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 บริษทัย่อย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด 
(มหาชน) มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555       
ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จาํนวน 225 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 90 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้   
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 56.25 ลา้นบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัรา     
หุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 33.75 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2556 

30.4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 บริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก
กาํไรสุทธิสาํหรับเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.85 บาท จาํนวน 32 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินจาํนวน 
27.20 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2555 

30.5 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 บริษทัย่อย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด 
(มหาชน) มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปีสําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ใน
อตัรา  หุน้ละ 0.45 บาท จาํนวน 225 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 101.25 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เม่ือ
วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 33.75 ลา้นบาท และวนัท่ี 30 มกราคม 2555 ในอตัราหุ้นละ 
0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 33.75 ลา้นบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 33.75 ลา้น
บาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 

30.6 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 บริษทัย่อย คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด 
(มหาชน) มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.25 
บาท จาํนวน 225 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินจาํนวน 56.25 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 4 กนัยายน 2555 

31. สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินสาํรองอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) เป็นเงินสาํรองจนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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32. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
บริษทัและพนกังานร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2542 โดยจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2554 และมอบหมายใหผู้จ้ดัการรับอนุญาตเป็นผูจ้ดัการ
กองทุนน้ี โดยหักจากเงินเดือนพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบส่วนหน่ึง และจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตาม
ระเบียบการท่ีกาํหนด 

บริษทัฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํนวน 3.52 ลา้นบาท 
และ 3.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
33. รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

2556 2555 2556 2555
รายไดเ้ฮลทค์ลบั และค่าจอดรถ 2,416                4,031                1,834                1,808                
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการ และค่าไฟฟ้า 41,891              35,859              38,279              31,867              

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,610                1,229                876                   881                   
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 410                   107                   157                   102                   
อ่ืนๆ 14,108              11,115              5,394                4,876                

รวม 61,435              52,341              46,540              39,534              

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 
34. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

     

2556 2555 2556 2555
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน
    ของพนกังาน 325,382           292,353           151,649           139,721           

ค่าเส่ือมราคา 89,467              92,288              44,501              42,628              

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 71                     (1,713)              (526)                 (235)                 
ค่าไฟฟ้าและค่านํ้ าประปา 213,584           189,668           37,752              32,239              
ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 92,780              81,230              42,565              36,924              
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 37,888              75,317              4,812                5,128                
ค่าเสียหายจากอาคารทรุดเอียงและ
    ค่าร้ือถอน 41,823                             -                -                -

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 

35. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทั  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทั มหาชน

จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 
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36. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร  

และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ หรือ  
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา  และ ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกรายและใหห้มาย
รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

 

37. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงค์ของบริษทัและบริษทัย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ือง และดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 
 

38. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงนิ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี 

38.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ  
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไว ้ ทาํให้เกิดความ

เสียหายแก่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ส่วนความเส่ียงอ่ืนท่ีเกิดจาก
คู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวค้รบแลว้ 

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญถือ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
38.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ใน
งวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป และเน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีเป็นจาํนวนมาก จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียท่ี
อาจจะเปล่ียนแปลงได ้
38.3 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายุติธรรม

โดยประมาณ 
เงินเบิกเกินบญัชี  เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงมีภาระ

อตัราดอกเบ้ียส่วนใหญ่ลอยตวัตามอตัราตลาด แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
 

39. ผลกระทบจากอุบัตภิัย 
39.1 จากอุทกภยัปี 2554 บริษทัยอ่ยคือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บผลกระทบมีทรัพยสิ์นเสียหาย รวมจาํนวน 

13.91 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดท้าํประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากอุทกภยั         
ซ่ึงไดรั้บชดเชยค่าความเสียหายบางส่วนแลว้ จาํนวน 30 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัไดย้ื่นฟ้องร้องบริษทัประกนัภยั 2 แห่ง       
ต่อศาลแพง่เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

39.2 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2556 บริษทัย่อยคือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) มีทรัพยสิ์นเสียหายจากอคัคีภยั ไดรั้บ
ความเสียหายบางส่วนเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม  บริษทัย่อยไดท้าํประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นต่อความเสียหายจากอคัคีภยั        
ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการติดตามค่าสินไหมจากตวัแทนและบริษทัประกนัภยั 

39.3 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 งานก่อสร้างอาคารหอพกัของบริษทัยอ่ยคือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) เกิดการทรุด
ตวัทาํใหอ้าคารทรุดเอียง มูลค่าทรัพยสิ์นรวมจาํนวน 36.20 ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดท้าํประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นต่อความ
เสียหายของงานระหวา่งก่อสร้าง ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษทัประกนัภยั 

 

40. การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 



1.  รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  เอกสารแนบ 1

       คณะกรรมการบริษัท  ณ วนัที่  1  มีนาคม 2557

ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

1.  นายกาํพล   เตชะหรูวจิิตร 82 ปี  ปริญญาดุษฎีบณัฑิต กิตติมศกัดิ์   561,996 หุ้น สามีของนางสุวมิลฯ  2536 - 16 ธ.ค.2556 กรรมการ   บริษทั เอ็น.เอส.บี.จาํกดั   พฒันาอสังหาริมทรัพย์

ประธานกรรมการ ,  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั (คิดเป็นร้อยละ 1.76 พี่ชายของนายอมรฯ  2535 - 16 ธ.ค.2556 ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั   โรงแรมและภตัตาคาร

ประธานกรรมการบริหาร และ  เวสเทิร์น แปซิฟิก มลรัฐฮาวาย ของจาํนวนหุ้นที่มี บิดาของนายสุรพงษฯ์ 2534 - 16 ธ.ค.2556 ประธานกรรมการ   บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   ธุรกิจประกนัภยั

กรรมการผูอ้าํนวยการ  ประเทศสหรัฐอเมริกา, สิทธิออกเสียง บิดาของนางพรพรรณฯ        2551 - มี.ค.2555 กรรมการ   บริษทั เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน)   ใหเ้ช่าช่วงพื้นที่

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 47  ปี  Certificate of Attendance จาก IOD ทั้งหมด) บิดาของนางออ้ยทิพยฯ์        2533 - 2551 ประธานกรรมการ   บริษทั เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั   ใหเ้ช่าช่วงพื้นที่

(ถึงแก่กรรมเมื่อ 16 ธนัวาคม 2556)  DAP รุ่น 7/2004  ตนเอง = 380,933 หุน้  2532 - 16 ธ.ค.2556 ประธานกรรมการ   บริษทั ปามาทอย จาํกดั   ธุรกิจส่งออก

คู่สมรส= 181,063  หุน้ 2531 - 16 ธ.ค.2556 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั พทัยาโฮเตล็เทรดดิ้ง จาํกดั   ลงทุน

2531 - 16 ธ.ค.2556 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั   Holding Company

2519 - 16 ธ.ค.2556 ประธานกรรมการ   บริษทั เอ็น.เอส.อลัลายแอนซ์ จาํกดั   Holding Company

2515 - 16 ธ.ค.2556 ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั   โรงแรมและภตัตาคาร

2509 - 16 ธ.ค.2556 ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

 และกรรมการผูอ้าํนวยการ   

2.  นายอมร   เตชะหรูวจิิตร 67 ปี  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  70,000 หุ้น นอ้งชายของนายกาํพลฯ, 2557 - ปัจจุบนั ประธานกลุ่มเอเชียโอเตล็   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

รองประธานกรรมการ,  WORDBARY COLLEGE, L.A. U.S.A. (คิดเป็นร้อยละ0.22 อาของนายสุรพงษ์        2533 - พ.ค.2554 กรรมการ   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน)   ใหเ้ช่าช่วงพื้นที่

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 32 ปี  Certificate of Attendance จาก IOD ของจาํนวนหุ้นที่มี นางพรพรรณและ        2531 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์  จาํกดั   Holding Company

 DAP รุ่น 7/2004 สิทธิออกเสียง นางออ้ยทิพย์        2524 - ก.พ.57 กรรมการบริหารและกรรมการรองผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ทั้งหมด)        2535- ปัจจุบนั กรรมการบริหาร   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั   โรงแรมและภตัตาคาร

       2515 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั   โรงแรมและภตัตาคาร

3.  นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวจิิตร 55 ปี  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 226,666 หุ้น ลูกชายของนายกาํพลและ 18 ก.พ.57 - ปัจจุบนั   กรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

กรรมการผูอ้าํนวยการ,  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (คิดเป็นร้อยละ0.71 นางสุวมิลฯ,   กรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

ไดร้ับการแต่งตั้งเมื่อ 18 ก.พ.2557  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ของจาํนวนหุ้นที่มี พี่ชายนางพรพรรณและ  กรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

กรรมการบริหาร  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, สิทธิออกเสียง นางออ้ยทิพย์        2535 - ปัจจุบนั กรรมการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  29 ปี  Certificate of Attendance จาก IOD ทั้งหมด) 2533 - มี.ค.2555   กรรมการ   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน)   ใหเ้ช่าช่วงพื้นที่

 DAP รุ่น 7/2004          2532 - ปัจจุบนั           กรรมการ   บริษทั ปามาทอย จาํกดั   ธุรกิจส่งออก

 และ DCP รุ่น  167/2012        2531 - ปัจจุบนั           กรรมการ   บริษทั เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั   Holding Company

       2527 - ก.พ.2557 กรรมการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

       2526 - ก.พ.2557  กรรมการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั   โรงแรมและภตัตาคาร

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) - 1 - รายงานประจําปี 2556



       คณะกรรมการบริษัท  ณ วนัที่  1  มีนาคม 2557 (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

4.  นางพรพรรณ   ตนัอริยกุล 54 ปี  ปริญญาตรี คณะบญัชี 3,572,775 หุ้น ลูกสาวนายกาํพลและ ก.พ.57 - ปัจจุบนั กรรมการรองผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

    กรรมการรองผูอ้าํนวยการ  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (คิดเป็นร้อยละ11.16 นางสุวมิลฯ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

 และกรรมการบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ของจาํนวนหุ้นที่มี นอ้งสาวนายสุรพงษ ์ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  13 ปี  Certificate of Attendance จาก IOD สิทธิออกเสียงทั้งหมด) และพี่สาวนางออ้ยทิพย์      2546 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั ปามาทอย จาํกดั ธุรกิจส่งออก

 DAP รุ่น 6/2003 เม.ย. 2543 -  ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

ตนเอง =3,472,375 หุน้      2535 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

คู่สมรส= 100,400 หุน้      2531 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

5.  นางสุวมิล  เตชะหรูวจิิตร 81 ปี  พาณิชยก์ารสากลการบญัชี, 561,996 หุ้น ภรรยาของนายกาํพลฯ,        2535 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร
     กรรมการ  Certificate of Attendance  จาก IOD (คิดเป็นร้อยละ 1.76 มารดาของนายสุรพงษ์  2533  - ต.ค. 2551 กรรมการ   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ช่าช่วงพื้นที่

   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 47 ปี  DAP รุ่น 7/2004  ของจาํนวนหุ้นที่มี นางพรพรรณ        2532 - ปัจจุบนั         กรรมการ   บริษทั ปามาทอย จาํกดั ธุรกิจส่งออก

สิทธิออกเสียงทั้งหมด) และนางออ้ยทิพยฯ์        2531 - ปัจจุบนั         กรรมการ   บริษทั เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั Holding Company

   ตนเอง= 151,063 หุน้        2515 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

คู่สมรส= 380,933 หุน้        2509 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

6.  นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์ 85 ปี  ประกาศนียบตัรวชิาการประกนัชีวติ, 26,666 หุ้น -ไม่มี-  ม.ค. 2553 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

กรรมการอิสระ ,  Certificate of Attendance จาก IOD (คิดเป็นร้อยละ0.08  พ.ค. 2542 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

กรรมการตรวจสอบ,  DAP รุ่น 6/2003 และ ของจาํนวนหุ้นที่มี         2535 - ส.ค.2556 กรรมการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

กรรมการสรรหาและพิจารณา-  หลกัสูตร FSD 4/2009  สิทธิออกเสียงทั้งหมด)         2531 - ปัจจุบนั        กรรมการ   บริษทั เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั Holding Company

 - ค่าตอบแทน         2515 - ส.ค.2556 กรรมการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 45 ปี         2511 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

7.  นายสมบตัิ   ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล 75 ปี  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 52,999 หุ้น -ไม่มี-   ม.ค. 2553 - ปัจจุบนั       ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

กรรมการอิสระ ,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, (คิดเป็นร้อยละ0.16 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ และ  Certificate of Attendance จาก IOD ของจาํนวนหุ้นที่มี   พ.ค. 2542 - ปัจจุบนั      กรรมการตรวจสอบ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

ประธานคณะกรรมการสรรหา-  DAP รุ่น 6/2003 และ สิทธิออกเสียงทั้งหมด)           2539 - ปัจจุบนั      กรรมการ   บริษทั เอ.บี.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั Holding Company

-และพิจารณาค่าตอบแทน  หลกัสูตร FSD 4/2009  ตนเอง= 49,799 หุ้น          2535 - ส.ค.2556 กรรมการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 24 ปี คู่สมรส= 3,200 หุ้น          2532 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) - 2 - รายงานประจําปี 2556



       คณะกรรมการบริษัท  ณ วนัที่  1 มีนาคม 2557  (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

 8. นายสุวฒัน์   ดุสิตโรจนวงศ์ 68 ปี  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต 85,000 หุ้น -ไม่มี- ม.ค.2553 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

    กรรมการอิสระ,  มหาวทิยาลยัคินกิ โอซากา้ (คิดเป็นร้อยละ 0.27 ก.พ. 2552 - ปัจจุบนั        กรรมการ   บริษทั เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั Holding Company

  ประธานกรรมการตรวจสอบ,  ประเทศญี่ปุ่น, ของจาํนวนหุ้นที่มี พ.ค. 2550 - ปัจจุบนั        ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

  กรรมการสรรหาและพิจารณา-  Certificate of Attendance จาก IOD สิทธิออกเสียงทั้งหมด)     2535 - ส.ค.2556 กรรมการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

  '-ค่าตอบแทน  DAP รุ่น 7/2004    ทั้งหมด)     2532 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 24 ปี  และหลกัสูตร FSD 4/2009     2526 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เทพดุสิต จาํกดั ธุรกิจก่อสร้าง
 

9.  ดร.โชติมา  พวัศิริ 35 ปี  Master of Commerce, Marketing 16,666 หุ้น -ไม่มี- พ.ค.2555 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

กรรมการอิสระ  UNSW,  Sydney, Australia  และ (คิดเป็นร้อยละ 0.05 พ.ค.2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

และกรรมการตรวจสอบ  Master of Art, Management ของจาํนวนหุ้นที่มี ส.ค.2551 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 5 ปี  Nottingham University, UK. , สิทธิออกเสียงทั้งหมด) พ.ค.2552 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั

 Phd. Business Administration 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอ็น.เอส.บี. จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 Ramkhamhaeng University 2551 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการสาํนกังาน   บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั

 Certificate of Attendance จาก IOD 2548 - 2551 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่าย NON-MOTOR Insurance   บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั

 DAP รุ่น 78/2009, FSD รุ่น 16/2012
 ACP รุ่น   41 /2012   

10. น.ส.สุดารัตน์  วศินุวฒันากิจ 56 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์ฯ 88,465 หุ้น -ไม่มี- 2554 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

     เลขานุการบริษทั บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั- (คิดเป็นร้อยละ 0.28 2532 - 2554 ผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการบริษทั   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

เกษตรศาสตร์ โครงการผูบ้ริหารการเงิน ของจาํนวนหุ้นที่มี 2528 - 2554 เลขานุการบริหาร   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

CSDP  รุ่น 15/2550 , สิทธิออกเสียงทั้งหมด)
BRP 4/2010, EMT 18/2010

หลกัสูตรการอบรมจากสถาบนักรรมการไทย (IOD)

DAP  = Directors Accreditation Program CSDP=  Corporate Secretary Development Program รุ่น 15/2550 โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ /ชมรมเลขานุการบริษทัไทย

DCP = Director Certification Program BRP = Board Report Program จาก IOD
FSD = Financial Statement for Directors EMT = Effective Minute Taking จาก IOD
ACP = Audit Committee Program

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) - 3 - รายงานประจําปี 2556



1.  รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท   

     รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะผู้บริหาร ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2557

ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

1.  นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวจิิตร 55 ปี  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 226,666 หุ้น ลูกชายของนายกาํพลและ 18 ก.พ.57 - ปัจจุบนั   กรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

กรรมการผูอ้าํนวยการ,  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (คิดเป็นร้อยละ0.71 นางสุวมิลฯ,   กรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

กรรมการบริหาร  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ของจาํนวนหุ้นที่มี พี่ชายนางพรพรรณและ   กรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  29 ปี  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, สิทธิออกเสียงทั้งหมด) นางออ้ยทิพย์        2535 - ปัจจุบนั   กรรมการและกรรมการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

ไดร้ับการแต่งตั้ง 18 ก.พ.57  Certificate of Attendance จาก IOD 2533 - มี.ค.2555   กรรมการ   บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน)   ใหเ้ช่าช่วงพื้นที่

 DAP รุ่น 7/2004          2532 - ปัจจุบนั           กรรมการ   บริษทั ปามาทอย จาํกดั   ธุรกิจส่งออก

 และ DCP รุ่น  167/2012        2531 - ปัจจุบนั           กรรมการ   บริษทั เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั   Holding Company

       2527 - ปัจจุบนั   กรรมการบริหารและกรรมการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

       2526 - ก.พ.57   กรรมการ และกรรมการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั   โรงแรมและภตัตาคาร

2.  นางพรพรรณ   ตนัอริยกุล 54 ปี  ปริญญาตรี คณะบญัชี 3,572,775 หุ้น ลูกสาวนายกาํพลและ ก.พ.57 - ปัจจุบนั กรรมการรองผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร
กรรมการรองผูอ้าํนวยการ  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (คิดเป็นร้อยละ11.16 นางสุวมิลฯ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

และกรรมการบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ของจาํนวนหุ้นที่มี นอ้งสาวนายสุรพงษ ์ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  13 ปี  Certificate of Attendance จาก IOD สิทธิออกเสียงทั้งหมด) และพี่สาวนางออ้ยทิพย์      2546 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั ปามาทอย จาํกดั ธุรกิจส่งออก
 DAP รุ่น 6/2003 ตนเอง =3,472,375 หุน้ เม.ย. 2543 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและภตัตาคาร

คู่สมรส= 100,400 หุน้      2535 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

     2531 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร

3. นางออ้ยทิพย ์เหราบตัย์ 51 ปี  ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศ์าสตร์และบญัชี 204,066 หุ้น ลูกสาวนายกาํพลและ ก.พ.57 - ปัจจุบนั   รองกรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

รองกรรมการผูอ้าํนวยการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (คิดเป็นร้อยละ0.64 นางสุวมิล 1 ก.พ.2552 - ธ.ค.2554   รักษาการผูจ้ดัการทัว่ไป   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ของจาํนวนหุ้นที่มี นอ้งสาวนายสุรพงษ ์ มิ.ย. 2547 - ปัจจุบนั   ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร
 Sul Ross States University, USA. สิทธิออกเสียงทั้งหมด) และนางพรพรรณ      2532 - ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษทั ปามาทอย จาํกดั   ธุรกิจส่งออก

4. นายเธียรรัตน์  เตชะหรูวจิิตร 34 ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ(การตลาด)  - ไม่มี - ลูกชายนายอมร - 1 มี.ค.2557-ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ มหาวทิยาลยัมหิดลวทิยาลยันานาชาติ เตชะหรูวจิิตร 2554 - 2557 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท
ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) - 4 - รายงานประจําปี 2556



     รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะผู้บริหาร ณ 1 มีนาคม 2557  (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

5. นายเกรียงศกัดิ์  จุมรี 50 ปี  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  - ไม่มี - -ไม่มี- ธ.ค. 2554 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการทัว่ไป   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ผูจ้ดัการทัว่ไป  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ส.ค.2554 - ต.ค.2554   ผูจ้ดัการทัว่ไป   โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น   โรงแรมและภตัตาคาร

ต.ค.2553 - ก.ค.2554   ผูจ้ดัการทัว่ไป   โรงแรม V-ONE    นครราชสีมา   โรงแรมและภตัตาคาร

ต.ค.2550 - ก.ย.2553   ผูจ้ดัการทัว่ไป   โรงแรมแมนฮตัตนั  ปทุมธานี   โรงแรมและภตัตาคาร

เม.ย.2549 - ก.ย.2550   ผูจ้ดัการตอ้นรับส่วนหนา้   โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ   โรงแรมและภตัตาคาร

6. นายสมศกัดิ์ ธีรวทิยป์รีชา 60 ปี  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  - ไม่มี - -ไม่มี- 2545 - ปัจจุบนั   ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย (ห้องพกั)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง(การตลาด)

7. น.ส. กลัยาณี เรืองระยบัชยั 42 ปี  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  - ไม่มี -  - ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย (จดัเลี้ยง)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง(การตลาด) 2556  ผูจ้ดัการฝ่ายขายอาวโุส (Senior Sales Manager)  โรงแรมแมนดาริน   โรงแรมและภตัตาคาร
2554 - 2556  ผูจ้ดัการฝ่ายขายอาวโุส (Senior Sales Manager)   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

8. นางสาวสมศรี ตั้งทตัพงศธร 45 ปี  ปริญญาตรี คณะบญัชี  - ไม่มี - -ไม่มี-  ก.ค. 2548 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  มหาวทิยาลยักรุงเทพ

9. นางศิริวรรณ  บุญฉิม 64 ปี  มธัยมศึกษาตอนปลาย  - 8,333 -  - ไม่มี - 2530  -  ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายแม่บา้น   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ผูจ้ดัการฝ่ายแม่บา้น  โรงเรียนสมบุญวทิยา (คิดเป็นร้อยละ 0.03 

ของจาํนวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด)
10. นายอธิวฒัน์ โอภาสวฒัน์กุล 46 ปี  มธัยมศึกษาปีที่ 6  - ไม่มี -  - ไม่มี - ธ.ค.2554 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร
   ผูจ้ดัการฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้  โรงเรียนบางบวัทอง นนทบุรี ส.ค.2553 - พ.ย.2554   ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ก.ค.2551 - ก.ค.2553   ผูจ้ดัการรอบ   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

11. นายทองพูล ดว้งชมภู* 52 ปี มธัยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนไพศาลวทิย์ -ไม่มี- -ไม่มี- พ.ย.2556 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

     รักษาการ 2537 - ต.ค.2556   ผูจ้ดัการแผนกจดัเลี้ยง   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

     ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและ
     เครื่องดื่ม

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) - 5 - รายงานประจําปี 2556



     รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะผู้บริหาร ณ 1  มีนาคม 2557  (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

12. นางสาวพชัรณี เตชะหรูวจิิตร 34 ปี  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  - 50,000 - หลานสาวนายกาํพลฯ      2550 - ปัจจุบนั   ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

      ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ (คิดเป็นร้อยละ 0.16 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ของจาํนวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด)

13. นางสาวณชัชา เตชะหรูวจิิตร 33 ปี  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจต่างประเทศ  - ไม่มี - ลูกสาวนายอมรฯ ส.ค. 2547 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการแผนกประชาสัมพนัธ์   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ผูจ้ดัการแผนกประชาสัมพนัธ์  มหาวทิยาลยัมหิดล MUIC

 ปริญญาโท 

 Master in Marketing - MIM
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

14. นายวยัวฒุิ  สมคัรการ 56 ปี  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  - ไม่มี -  - ไม่มี - 2552  -  ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการแผนกรักษาความปลอดภยั   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ผูจ้ดัการแผนกรักษาความปลอดภยั  วทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา 2547 - 2552   รองผูจ้ดัการฝ่ายรักษาความปลอดภยั   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

15. นายชยัรัตน์  ธรรมวจิิตร 68 ปี  มธัยมปลายสายอาชีพ  - ไม่มี -  - ไม่มี - 2543  -  ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการแผนกบาํรุงรักษา   บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)   โรงแรมและภตัตาคาร

ผูจ้ดัการแผนกบาํรุงรักษา  ช่างกลปทุมวนั

                                          

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) - 6 - รายงานประจําปี 2556



2.  การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มอีาํนาจควบคมุในบริษทัย่อย เอกสารแนบ   1

รายช่ือบริษัท

รายช่ือ AP AA ZP

1.  นายกาํพล       เตชะหรูวิจิตร* / , X , //* / , X,//* / , X,//*
2.  นายอมร    เตชะหรูวิจิตร / /, // /, //
3.  นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร / , // /, // /, //
4.  นางสุวิมล   เตชะหรูวิจิตร / / /
5.  นายปิยะวฒุ เสนาภู่พิทกัษ์ /
6.  นายสมบติั ผูพิ้พฒัน์หิรัญกลุ /
7.  นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ์ /
8. นางพรพรรณ   ตนัอริยกลุ / , // / , // / , //
9. ดร.โชติมา  พวัศิริ /
10. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม X
11. นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร / , //
12. นายทศพล วชิรเดชา / , //
13. พลอากาศโทชุมศกัด์ิ สกลุรัตนะ /
14. พลโทเนาวรัตน์ ทองคาํวงศ์ /
15. นายอนนัต์ เกตุพิทยา /
16. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ /
17. นายสุรยทุธ ปัญจวีณิน /
18. นายเอกชยั ภทัรนุธาพร /
19. นายธีรยทุธ เรืองกิติรุทธ /
20. นางสาวอารี สายะเสวี /
21. นางออ้ยทิพย์ เหราบตัย์ //, ///
22. นายเธียรรัตน์ เตชะหรูวิจิตร //, ///
23. นายเกรียงศกัด์ิ จุมรี  ///
24. นายสมศกัด์ิ ธีรวิทยป์รีชา  ///
25. นางสาวกลัยาณี เรืองระยบัชยั  ///
26. นายทองพลู ดว้งชมภู  ///
27. นางสาวพชัรณี เตชะหรูวิจิตร  ///   
28. นางสาวสมศรี ตั้งทตัพงศธร  ///
29. นางสาวณชัชา เตชะหรูวิจิตร  ///
30. นางศิริวรรณ บุญฉิม  ///
31. นายอธิวฒัน์ โอภาสวฒัน์กลุ  ///

32. นายวยัวฒิุ สมคัรการ  ///

33. นายชยัรัตน์ ธรรมวิจิตร  ///

หมายเหตุ    : X =  ประธานกรรมการ,  /  =  กรรมการ ,  //  =  กรรมการบริหาร  /// = เจ้าหน้าทีบ่ริหาร
                  * นายกาํพล เตชะหรูวิจิตร ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2556 อยู่ระหว่างสรรหากรรมการใหม่

3.  ประวัตผิู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคมุ
   ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มใดๆ ตามขอ้ 17 แห่งประกาศการขออนุญาตเสนอขายหุน้

บริษทั
บริษทัย่อย

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) - 7 - รายงานประจําปี 2556



 

 

 

“ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ

56-1)ทีแ่สดงไว้ในเวบ็ไซต์  www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท  www.asiahotel.co.th” 

“ Investors  can  study  the  information  of  the  issuing  company  from  the  annual  information  
form  ( 56-1 form)  of  the  company  which  is  shown  www.sec.or.th  or  the  company’s  

website  www.asiahotel.co.th” 
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