
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,135,223 448,314 7,285 39,946 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 840,951 923,112 308,859 310,246 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน 107,415 109,685 -                     -                     
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                     -                     835,900 597,200 
สินคา้คงเหลือ 642,152 675,074 24,589 25,421 
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 186,910 179,218 36,844 44,404 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,912,651 2,335,403 1,213,477 1,017,217 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 658,447 626,109 619,767 626,109 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                     -                     5,182,582 5,132,582 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,092 1,030 -                     -                     
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                     -                     2,164,470 2,820,690 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 433,034 441,014 270,416 276,823 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18,547,956 18,915,481 4,215,569 4,275,989 
คา่ความนิยม 314,602 314,602 -                     -                     
สิทธิการเช่า 607,666 730,138 49,280 101,092 
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 363,620 384,909 18,356 22,975 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 125,212 166,569 57,823 74,257 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 525,418 528,244 6,761 12,739 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,577,047 22,108,096 12,585,024 13,343,256 

รวมสินทรัพย์ 24,489,698 24,443,499 13,798,501 14,360,473 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 798,486 465,543 560,411 257,479 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 2,186,945 2,469,030 320,846 348,039 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 750,577 756,786 210,000 288,000 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,500,000 3,300,000 3,500,000 3,300,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                     1,804 -                     -                     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 64,747 66,860 394,100 661,900 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 490 5,861 491 4,974 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี
ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 176,071 177,183 90,413 91,836 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 215,421 159,103 36,143 13,572 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 174,257 207,973 29,992 51,643 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 7,866,994 7,610,143 5,142,396 5,017,443 

หนี้สินไม่หมนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,976,724 2,402,707 -                     66,000 
หุ้นกู้ 1,499,020 1,698,670 1,499,020 1,698,670 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                     318 -                     -                     
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 2,272,312 2,328,176 1,068,997 1,093,957 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 140,888 131,742 -                     -                     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 210,191 199,539 66,203 63,896 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับคา่ร้ือถอน 93,915 91,354 -                     -                     
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 21,028 26,587 15,828 12,642 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 6,214,078 6,879,093 2,650,048 2,935,165 

รวมหนีสิ้น 14,081,072 14,489,236 7,792,444 7,952,608 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 970,000 970,000 970,000 970,000 
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 158,080 158,080 158,080 158,080 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,989,789 6,552,984 3,527,977 3,929,785 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 206,914 226,741 -                     -                     
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,674,783 9,257,805 6,006,057 6,407,865 
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 733,843 696,458 -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,408,626 9,954,263 6,006,057 6,407,865 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,489,698 24,443,499 13,798,501 14,360,473 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,930,887 1,832,336 505,311 507,611
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,840,349 2,619,826 -           -           
รายไดค้า่เช่า 28,551 28,584 12,549 12,549
เงินปันผลรับ 3 -           -           60,137 60,299
รายไดอ่ื้น 68,601 57,511 139,997 151,449

รวมรายได้ 4,868,388 4,538,257 717,994 731,908

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,363,971 1,356,575 346,127 335,147
ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,498,358 1,382,861 -           -           
คา่ใชจ่้ายในการขาย 222,484 217,486 65,394 63,415
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,289,219 1,129,145 123,764 120,947
ตน้ทุนทางการเงิน 78,782 97,405 45,522 60,008

รวมค่าใช้จ่าย 4,452,814 4,183,472 580,807 579,517

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 37,301 8,455 -           -           

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 452,875 363,240 137,187 152,391

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11 (91,756)        (129,373)      (17,303)        (31,008)        

ก าไรส าหรับงวด 361,119 233,867 119,884 121,383

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้า

ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
หน่วยงานต่างประเทศ 507 65,814 -           -           

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผ่ือขาย 42 (14) -           -           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ 549              65,800         -           -           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 361,668 299,667 119,884 121,383

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 354,020 246,242 119,884 121,383
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 7,099           (12,375)        -           -           

ก าไรส าหรับงวด 361,119 233,867 119,884 121,383

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 354,480 295,195 119,884 121,383
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 7,188 4,472 -           -           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 361,668 299,667 119,884 121,383

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12 0.26 0.18 0.09 0.09 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 4,633,540 4,426,083 1,111,950 1,107,308
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,329,689 5,032,715 -           -           
รายไดค้า่เช่า 56,963 56,894 24,960 24,960
เงินปันผลรับ 3, 5, 6 -           -           60,137 80,299
รายไดอ่ื้น 178,860 191,302 325,118 342,245

รวมรายได้ 10,199,052 9,706,994 1,522,165 1,554,812

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,851,441 2,789,317 708,913 689,384
ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 2,850,278 2,711,951 -           -           
คา่ใชจ่้ายในการขาย 444,933 405,360 139,149 120,302
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 2,495,848 2,250,817 250,961 238,158
ตน้ทุนทางการเงิน 160,889 196,834 97,558 121,458

รวมค่าใช้จ่าย 8,803,389 8,354,279 1,196,581 1,169,302

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 51,493 28,109 -           -           

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 1,447,156 1,380,824 325,584 385,510

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11 (264,720)      (244,212)      (52,518)        (54,800)        

ก าไรส าหรับงวด 1,182,436 1,136,612 273,066 330,710

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้า

ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
หน่วยงานต่างประเทศ (26,572)        32,438         -           -           

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผ่ือขาย 49                30                -           -           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ (26,523)        32,468         -           -           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,155,913 1,169,080 273,066 330,710

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,111,679 1,080,076 273,066 330,710
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 70,757 56,536 -           -           

ก าไรส าหรับงวด 1,182,436 1,136,612 273,066 330,710

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,091,852 1,104,268 273,066 330,710
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 64,061 64,812 -           -           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,155,913 1,169,080 273,066 330,710

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12 0.82 0.80 0.20 0.25 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลงใน การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ อตัราแลกเปล่ียน มลูค่ายติุธรรมสุทธิ สดัส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร จากการแปลงค่า ของเงินลงทุนเผ่ือขาย ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  2558 1,350,000 970,000 158,080 5,467,921 3,612 604 143,422 147,638 8,093,639 637,844 8,731,483

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                     -                   -                    (540,000)               -                     -                     -                     -                    (540,000)               -                   (540,000)

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                     -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    (26,676) (26,676)

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                   -                    (540,000)               -                     -                     -                     -                    (540,000)               (26,676)                (566,676)              

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                   -                    (540,000) -                     -                     -                     -                    (540,000) (26,676) (566,676)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรหรือขาดทุน -                     -                   -                    1,080,076 -                     -                     -                     -                    1,080,076             56,536 1,136,612

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                   -                    -                     24,162                   30                          -                     24,192                  24,192                  8,276                   32,468                  

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                     -                   -                    1,080,076              24,162                   30                          -                     24,192                  1,104,268             64,812                 1,169,080            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 1,350,000 970,000 158,080 6,007,997 27,774 634 143,422 171,830 8,657,907 675,980 9,333,887

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลงใน การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ อตัราแลกเปล่ียน มลูค่ายติุธรรมสุทธิ สดัส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร จากการแปลงค่า ของเงินลงทุนเผ่ือขาย ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  2559 1,350,000 970,000 158,080 6,552,984 82,566 753 143,422 226,741 9,257,805 696,458 9,954,263

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                     -                   -                    (674,874)               -                     -                     -                     -                    (674,874)               -                   (674,874)

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                     -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    (26,676) (26,676)

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                   -                    (674,874)               -                     -                     -                     -                    (674,874)               (26,676)                (701,550)              

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                   -                    (674,874) -                     -                     -                     -                    (674,874) (26,676) (701,550)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรหรือขาดทุน -                     -                   -                    1,111,679 -                     -                     -                     -                    1,111,679             70,757 1,182,436

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                   -                    -                     (19,876)                 49                          -                     (19,827)                 (19,827)                 (6,696)                  (26,523)                

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                     -                   -                    1,111,679              (19,876)                 49                          -                     (19,827)                 1,091,852             64,061                 1,155,913            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 1,350,000 970,000 158,080 6,989,789 62,690 802 143,422                 206,914 9,674,783 733,843 10,408,626

 

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นท่ี ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ออกและช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,350,000 970,000 158,080 3,382,021 5,860,101

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                            -                            -                            (540,000)                       (540,000)                       
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                            -                            -                            (540,000)                       (540,000)                       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (540,000)                       (540,000)                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
ก าไรหรือขาดทุน -                            -                            -                            330,710 330,710
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                            -                            -                            330,710 330,710

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 1,350,000 970,000 158,080 3,172,731 5,650,811

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นท่ี ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ออกและช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,350,000 970,000 158,080 3,929,785 6,407,865

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                            -                            -                            (674,874)                       (674,874)                       
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                            -                            -                            (674,874)                       (674,874)                       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (674,874)                       (674,874)                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
   ก  าไรหรือขาดทุน -                            -                            -                            273,066 273,066
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                            -                            -                            -                            -                            
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                            -                            -                            273,066 273,066

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 1,350,000 970,000 158,080 3,527,977 6,006,057

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 1,182,436 1,136,612 273,066 330,710
รายการปรับปรุง
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 4 (159) 2,806 -              (479)
กลบัรายการขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (1,801) (60) -              -              
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 984,905 937,666 157,555 184,053
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (28,380) (15,167) -              -              
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 61,828 7,007 296 3,487
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (51,493) (28,109) -              -              
ตน้ทุนทางการเงิน 160,889 196,834 97,558 121,458
โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (110,944) (95,530) (68,594) (72,284)
กลบัรายการขาดทุนจากการปิดสาขา (23,132) (8,144) -              -              
เงินปันผลรับ -              -              (60,137) (80,299)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 264,720 244,212 52,518 54,800

2,438,869 2,378,127 452,262 541,446
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 82,320 97,718 1,387 83,974
สินคา้คงเหลือ 34,723 48,127 832 2,408
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,692) (24,608) 7,560 (11,121)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,376) (4,849) 1,743 (3,933)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (185,725) (353,611) (21,402) (22,621)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (33,716) (84,674) (21,651) (14,534)
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 53,968 35,872 42,210 43,746
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,652 2,678 2,307 (1,862)
จ่ายค่าร้ือถอน (2,148) (1,720) -              -              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 50,854 36,003 3,186 114
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,436,729 2,129,063 468,434 617,617
จ่ายภาษีเงินได้ (158,072)         (85,797)           (13,521) -                
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,278,657 2,043,266 454,913 617,617

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับช าระเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -              -              2,931,390       1,239,182       
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -              -              (2,513,870)      (818,882)         
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการอ่ืนลดลง 2,270              5,000              -              -              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (659,310)         (493,388)         (42,667)           (78,133)           
ซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ (18,369)           (16,490)           -              (121)                
ซ้ือสิทธิการเช่า (22,316)           (25,876)           -              -              
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -              -              (50,000)           (15,000)           
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 6,342              -              6,342              -              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง (เพ่ิมข้ึน) 6,004              5,027              4,235              (235)                
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -              -              47,324            67,324            
รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 12,813            12,975            12,813            12,975            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 12,943            29,254            5,819              1,902              
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (659,623) (483,498) 401,386 409,012

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง), สุทธิ 270,993          (598,850)         250,000          (750,000)         
จ่ายดอกเบ้ีย (167,550)         (201,168)         (100,734)         (121,900)         
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (674,874)         (540,000)         (674,874)         (540,000)         
จ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (26,676)           (26,676)           -              -              
เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 3 -              -              258,450          1,873,490       
ช าระคืนเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -              -              (526,250)         (1,346,800)      
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (1,804)             -              -              -              
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 9 800,000          -              800,000          -              
ช าระคืนหุ้นกู้ (800,000)         -              (800,000)         -              
ช าระคืนหน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน (5,689)             (11,388)           (4,483)             (6,746)             
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (388,475)         (516,713)         (144,000)         (144,000)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (994,075) (1,894,795) (941,891) (1,035,956)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 624,959 (335,027) (85,592) (9,327)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 377,125 632,866 32,466 25,035
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 1,002,084 297,839 (53,126) 15,708

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,135,223 340,735 7,285 18,783
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (133,139) (42,896) (60,411) (3,075)

1,002,084 297,839 (53,126) 15,708

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยอดหน้ีคา้งช าระจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 100,012 75,214 6,149 4,969

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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