
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)                                                                                                        
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 

(ตามทีป่รับใหม่) (ตามทีป่รับใหม่)
ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

2

( ) ( )
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

ิ ั ์ ีสินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 234,885 356,281 5,767 20,054
เงินลงทุนชัว่คราว - 3,960 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 863,157 836,138 367,889 314,507
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 202,523 150,095 - -
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 462,750 464,850ู , ,
สินคา้คงเหลือ 470,755 473,385 19,562 23,265
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 179,310 169,171 23,824 13,232

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,950,630 1,989,030 879,792 835,908

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 4,747,002 4,622,963
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 824,655 842,132 805,205 805,205
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 9 93,425 80,757 60,000 60,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 689 552 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 41,000 157,000 3,492,300 3,740,700
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 481,835 491,388 309,176 315,582ุ , , , ,
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 19,429,130 19,191,653 5,777,454 5,860,038
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12 2,737,313 2,796,267 - -
ค่าความนิยม 314,602 314,602 - -
สิทธิการเช่า 11 823,031 876,087 41,489 84,991
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 297,754 318,963 30,525 36,666
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5.1 , 13 198,320 219,015 - 33,810สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช 5.1 , 13 198,320 219,015 - 33,810
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 658,893 697,188 19,006 18,550

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25,900,647 25,985,604 15,282,157 15,578,505

รวมสินทรัพย์ 27,851,277 27,974,634 16,161,949 16,414,413

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

22



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)                                                                                                        
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 

(ตามทีป่รับใหม่) (ตามทีป่รับใหม่)
ั ไ ่ไ ้ ้ ั ไ ่ไ ้ ้

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

3

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีนุ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 2,269,814 2,599,442 2,145,583 2,407,315

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,619,741 1,851,401 170,157 221,442
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,004,163 958,000 588,000 588,000
หน้กท่ี้ถึงกาํหนดเรียกคืนภายในหน่ึงปี 14 1 399 958 1 399 863 1 399 958 1 399 863หุนกทูถงกาหนดเรยกคนภายในหนงป 14 1,399,958 1,399,863 1,399,958 1,399,863
ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 62,000 62,000 - -
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี

ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 183,381 281,917 97,021 96,654
หน้ีสินภายใตส้ญัญาขายฝากท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ใ ึ่ ปีภายในหนึงปี 6 - - 78,807 116,726
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน 14 77,860 61,066 - -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 , 14 - - 1,008,500 749,000
สาํรองการคํ้าประกนั 15 - 56,189 - 28,190
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 115,729 104,809 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 437,309 468,549 128,680 181,243

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 7,169,955 7,843,236 5,616,706 5,788,433

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 5,298,026 5,143,151 1,286,000 1,430,000
หุน้กู้ 14 1,799,302 1,799,118 1,799,302 1,799,118
ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 14 - 31,000 - -
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 2,590,676 2,542,949 1,219,997 1,244,957
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 5.1 , 13 592,163 521,280 41,220 -
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 16 122,873 117,255 46,603 45,204
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 75,794 72,393 - -
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 173,772 149,258 32,370 30,471

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 10,652,606 10,376,404 4,425,492 4,549,750รวมหนสนไมหมุนเวยน 10,652,606 10,376,404 4,425,492 4,549,750

รวมหนีสิ้น 17,822,561 18,219,640 10,042,198 10,338,183

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)                                                                                                        
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 

(ตามทีป่รับใหม่) (ตามทีป่รับใหม่)
ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

4

( ) ( )
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

่ ้ ื ้ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนจดทะเบียน 
    หุน้สามญั จาํนวน 1,350,000 พนัหุน้ 
       มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 21 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

ทุนท่ีออกชาํระแลว้
    หน้สามญั จาํนวน 1 350 000 พนัหน้     หุนสามญ จานวน 1,350,000 พนหุน 
       มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 970,000 970,000 970,000 970,000
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 158,080 158,080 158,080 158,080
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,126,135 3,693,501 2,697,909 2,648,829
ป์ ื่ ่ ้ ื ้องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,883,517 2,778,936 943,762 949,321

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,487,732 8,950,517 6,119,751 6,076,230
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 540,984 804,477 - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 10,028,716 9,754,994 6,119,751 6,076,230

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 27,851,277 27,974,634 16,161,949 16,414,413

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)                                                                                                        
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ตามทีป่รับใหม่) (ตามทีป่รับใหม่)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 6

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,714,423 1,335,345 492,907 459,485

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,386,037 2,137,006 - -

รายไดเ้งินปันผล - - 128,758 207,705

รายไดอ่ื้น 148,469 94,098 173,544 122,766

รวมรายได้ 4,248,929 3,566,449 795,209 789,956

ค่าใช้จ่าย 6

ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,240,095 977,167 360,637 350,071

ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,260,214 1,155,680 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 177,770 164,104 47,163 42,940

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,123,948 873,699 107,354 91,848

รวมค่าใช้จ่าย 3,802,027 3,170,650 515,154 484,859

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (4,312) (13,506) -             -

บริษทัร่วม (3,724) (15,462) -             -

รวม (8,036) (28,968) - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 438,866 366,831 280,055 305,097

ตน้ทุนทางการเงิน (129,013) (122,604) (84,154) (102,334)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 309,853 244,227 195,901 202,763

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 (123,638) (122,108) (61,363) (57,065)

กาํไรสําหรับงวด 186,215 122,119 134,538 145,698

5

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)                                                                                                        
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ตามทีป่รับใหม่) (ตามทีป่รับใหม่)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 10,741 13 - -

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 33,319 24,002 - -

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ 44,060 24,015 - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 230,275 146,134 134,538 145,698

การแบ่งกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 188,627 113,139 134,538 145,698

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,412) 8,980 - -

186,215 122,119 134,538 145,698

ส่วนแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 221,691 131,156 134,538 145,698

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,584 14,978 - -

230,275 146,134 134,538 145,698

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.14 0.08 0.10 0.11

6
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)                                                                                                        
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ตามทีป่รับใหม่) (ตามทีป่รับใหม่)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 6

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 3,983,979 3,104,182 1,139,439 1,012,925

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,536,443 4,014,455 - -

รายไดเ้งินปันผล - - 249,942 326,266

รายไดอ่ื้น 266,804 527,740 360,911 275,044

รวมรายได้ 8,787,226 7,646,377 1,750,292 1,614,235

ค่าใช้จ่าย 6

ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,536,856 2,033,478 742,121 702,447

ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 2,451,207 2,169,953 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 341,418 289,200 96,448 82,941

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,143,327 1,715,968 212,844 182,010

รวมค่าใช้จ่าย 7,472,808 6,208,599 1,051,413 967,398

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 12,668 18,398 - -

บริษทัร่วม 16,907 9,199 - -

รวม 29,575 27,597 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,343,993 1,465,375 698,879 646,837

ตน้ทุนทางการเงิน (249,660) (242,207) (168,378) (204,829)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,094,333 1,223,168 530,501 442,008

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 (224,481) (238,366) (76,421) (85,889)

กาํไรสําหรับงวด 869,852 984,802 454,080 356,119
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)                                                                                                        
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ตามทีป่รับใหม่) (ตามทีป่รับใหม่)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 184 59 - -

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 33,429 24,002 - -

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ 33,613 24,061 - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 903,465 1,008,863 454,080 356,119

การแบ่งกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 837,634 952,009 454,080 356,119

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 32,218 32,793 - -

869,852 984,802 454,080 356,119

ส่วนแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 862,890 970,072 454,080 356,119

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 40,575 38,791 -             -

903,465 1,008,863 454,080 356,119

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.62 0.71 0.34 0.26
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)                                                                                                       
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2556

ส่วนเกนิ ส่วนปรับปรุง รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น กาํไรจากการ ส่วนเกนิทุน จากการ จากการ องค์ประกอบอืน่ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ที่ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ วดัมูลค่า จากการตรีาคา ลงทุนเพิม่ แปลงค่า ของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มอีาํนาจ รวมส่วน
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย สินทรัพย์ ในบริษัทย่อย งบการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 1,350,000 970,000 158,080 1,769,362 224 1,548,308 - - 1,548,532 5,795,974 252,665 6,048,639
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี 5.1 - - - 609,007 (45) (309,662) - - (309,707) 299,300 (36,787) 262,513

ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 1,350,000 970,000 158,080 2,378,369 179 1,238,646 - - 1,238,825 6,095,274 215,878 6,311,152
เงินปันผลจ่าย - - - (202,500) - - - - - (202,500) - (202,500)
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - (26,676) (26,676)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - 952,009 59 - - 18,004 18,063 970,072 38,791 1,008,863
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก
   การลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 284,025 284,025
การโอนค่าเสื่อมราคาของอาคาร - - - - - (10,239) - - (10,239) (10,239) (5,535) (15,774)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2555 1,350,000 970,000 158,080 3,127,878 238 1,228,407 - 18,004 1,246,649 6,852,607 506,483 7,359,090

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 1,350,000 970,000 158,080 3,224,023 463 3,500,232 - (21,620) 3,479,075 9,181,178 877,644 10,058,822
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี 5.1 - - - 469,478 (93) (700,046) - - (700,139) (230,661) (73,167) (303,828)

ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 1,350,000 970,000 158,080 3,693,501 370 2,800,186 - (21,620) 2,778,936 8,950,517 804,477 9,754,994
เงินปันผลจ่าย - - - (405,000) - - - - - (405,000) - (405,000)
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - (26,676) (26,676)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - 837,634 184 - - 25,072 25,256 862,890 40,575 903,465
ส่วนเกินจากการลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย 8 - - - - - - 143,422 - 143,422 143,422 - 143,422
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก
   การลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - (263,422) (263,422)
การโอนค่าเสื่อมราคาของอาคาร - - - - - (64,097) - - (64,097) (64,097) (13,970) (78,067)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2556 1,350,000 970,000 158,080 4,126,135 554 2,736,089 143,422 3,452 2,883,517 9,487,732 540,984 10,028,716
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ข้อมูลทางการเงินรวม
กาํไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)                                                                                                        
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2556

ข้อมลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิทุน รวมส่วน
่

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

กาํไรสะสม

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ จากการตีราคา ของผู้ถือหุ้น
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร สินทรัพย์ ของบริษทั

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 1,350,000 970,000 158,080 1,784,248 788 4,263,116
ป ี่ โ ีผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี 5.1 - - - 351,618 (159) 351,459

ยอดคงเหลอืทีป่รับปรุงแล้ว 1,350,000 970,000 158,080 2,135,866 629 4,614,575
เงินปันผลจ่าย - - - (202,500) - (202,500)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - 356,119 - 356,119

โ ่ ื่การโอนค่าเสือมราคาของอาคาร - - - - (14) (14)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2555 1,350,000 970,000 158,080 2,289,485 615 4,768,180

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 1,350,000 970,000 158,080 2,377,688 1,186,652 6,042,420
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี 5 1 271 141 (237 331) 33 810ผลกระทบของการเปลยนนโยบายการบญช 5.1 - - - 271,141 (237,331) 33,810

ยอดคงเหลอืทีป่รับปรุงแล้ว 1,350,000 970,000 158,080 2,648,829 949,321 6,076,230
เงินปันผลจ่าย - - - (405,000) - (405,000)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - 454,080 - 454,080
การโอนค่าเสื่อมราคาของอาคาร - - - - (5 559) (5 559)การโอนคาเสอมราคาของอาคาร - - - - (5,559) (5,559)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2556 1,350,000 970,000 158,080 2,697,909 943,762 6,119,751

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 1,094,333 1,223,168 530,501 442,008
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 738,884 613,609 124,208 115,999
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ)  17,645 (103) (469) -
ตน้ทุนทางการเงิน 249,660 242,207 168,378 204,829
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
   ส่วนไดเ้สียการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (29,575) (27,597) - -
เงินปันผลรับ - - (249,942) (326,265)
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ท่ีลดลง (กลบัรายการ) 1,360 (726) - (445)
โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีเป็นรายได้ (113,471) (83,044) (67,206) (43,527)
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจ - (41,546) - -
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน - (287,591) - -
ขาดทุนจากการปิดสาขา 5,734 176 - -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 11,036 7,787 4,613 2,187
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,186) 65 - -
กาํไรจากการรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั - (6,771) - -
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 7,914 13,896 2,719 4,505
ประมาณการค่าร้ือถอน 4,690 3,811 - -

1,984,024 1,657,341 512,802 399,291
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (25,065) (182,562) (52,885) (1,650)
สินคา้คงเหลือ 1,269 (57,145) 3,703 331
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (49,041) 273,915 (10,592) (2,468)
สิทธิการเช่า 50,768 34,830 43,502 41,040
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 27,252 6,961 (482) 15,501
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (221,217) (83,527) (43,483) (63,550)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (29,978) (171,220) (52,285) (57,384)
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 62,309 18,312 44,829 19,775
จ่ายสาํรองการคํ้าประกนั (56,189) (88,917) (28,190) (44,610)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22,218 (24,597) (7,393) (19,258)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,766,350 1,383,391 409,526 287,018
จ่ายภาษีเงินได้ (113,851) (141,700) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,652,499 1,241,691 409,526 287,018

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
รับชาํระเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116,000             - 871,000 757,000
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (50,000)             - (620,500) (1,037,800)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (120,000) - (133,750) (179,187)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (437,813) -             -
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,032,911) (602,057) (36,860) (44,367)
ซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ (6,090) (13,002) (804) (995)
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย - - 164,324 230,324
รับเงินปันผลจากบริษทัร่วมและกองทุนรวม 34,384 46,677 85,618 95,942
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม - - 9,710 9,710
การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง - (1,248) (2,188) 5,855
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,085 6,279 772 2,928
เงินสดรับจากลกูหน้ีตามสัญญาต่างตอบแทนการก่อสร้างโรงแรม
   และการปรับปรุงโรงแรม 15,637 10,324 - 10,324
เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (1,041,895) (990,840) 337,322 (150,266)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (329,628) 409,372 (300,000) 439,999
จ่ายดอกเบ้ีย (248,345) (245,510) (169,153) (209,645)
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (405,000) (202,500) (405,000) (202,500)
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (26,676) (26,676) -             -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -             - 1,243,500 100,000
ชาํระคืนเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - (6,000) (984,000) (65,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 536,729 - - -
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (335,690) (229,000) (144,000) (144,000)
ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (31,000) (31,000) - -
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (2,762) (4,730) - -
ชาํระคืนหน้ีสินภายใตส้ัญญาขายฝาก - - (40,750) (40,750)
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (842,372) (336,044) (799,403) (121,896)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (231,768) (85,193) (52,555) 14,856
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 296,839 228,077 12,739 (42,331)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 65,071 142,884 (39,816) (27,475)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 234,885 209,234 5,767 6,647
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14 (169,814) (66,350) (45,583) (34,122)

65,071 142,884 (39,816) (27,475)

รายการที่มิใช่เงนิสด
ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 219,941 122,452 13,202 49,634
ยอดหน้ีคา้งชาํระจากค่าสิทธิการเช่า - 70,174 - 70,174

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

       


