
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,056,663 448,314 28,255 39,946 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 837,127 923,112 245,933 310,246 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน 101,214 109,685 -                     -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                     -                     833,000 597,200 
สินคา้คงเหลือ 707,320 675,074 24,586 25,421 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 194,907 179,218 33,141 44,404 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,897,231 2,335,403 1,164,915 1,017,217 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 633,181 626,109 619,767 626,109 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                     -                     5,602,582 5,132,582 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,066 1,030 -                     -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                     -                     2,846,620 2,820,690 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 428,982 441,014 267,160 276,823 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18,403,017 18,915,481 4,208,085 4,275,989 
ค่าความนิยม 314,602 314,602 -                     -                     
สิทธิการเช่า 543,368 730,138 22,944 101,092 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 370,877 384,909 17,253 22,975 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 107,239 166,569 52,236 74,257 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 531,269 528,244 8,130 12,739 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,333,601 22,108,096 13,644,777 13,343,256 

รวมสินทรัพย์ 24,230,832 24,443,499 14,809,692 14,360,473 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 375,365 465,543 202,062 257,479 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 2,245,417 2,469,030 342,923 348,039 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 121,450 756,786 -                     288,000 
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,000,000 3,300,000 1,000,000 3,300,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                     1,804 -                     -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 64,287 66,860 633,800 661,900 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี -                     5,861 -                     4,974 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี
ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 176,798 177,183 89,528 91,836 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 101,241 159,103 311 13,572 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 169,065 207,973 30,124 51,643 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,253,623 7,610,143 2,298,748 5,017,443 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,578,845 2,402,707 -                     66,000 
หุน้กู้ 4,977,958 1,698,670 4,977,959 1,698,670 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                     318 -                     -                     
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 2,248,790 2,328,176 1,056,310 1,093,957 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 158,133 131,742 -                     -                     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 217,094 199,539 68,088 63,896 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าร้ือถอน 94,836 91,354 -                     -                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 21,232 26,587 16,043 12,642 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 9,296,888 6,879,093 6,118,400 2,935,165 

รวมหนีสิ้น 13,550,511 14,489,236 8,417,148 7,952,608 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 970,000 970,000 970,000 970,000 
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 158,080 158,080 158,080 158,080 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,311,731 6,552,984 3,914,464 3,929,785 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 196,795 226,741 -                     -                     
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,986,606 9,257,805 6,392,544 6,407,865 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 693,715 696,458 -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,680,321 9,954,263 6,392,544 6,407,865 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,230,832 24,443,499 14,809,692 14,360,473 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,036,559 1,897,952 517,174 519,531
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,604,412 2,468,437 -              -              
รายไดค้่าเช่า 28,825 28,859 12,687 12,687
เงินปันผลรับ 3 -              -              346,644 314,900
รายไดอ่ื้น 73,361 140,538 72,903 154,219

รวมรายได้ 4,743,157 4,535,786 949,408 1,001,337

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,442,601 1,355,878 342,224 352,832
ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,402,849 1,343,711 -              -              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 181,602 202,684 51,168 63,010
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,248,320 1,180,172 116,474 124,556
ตน้ทุนทางการเงิน 71,528 97,149 46,481 57,622

รวมค่าใช้จ่าย 4,346,900 4,179,594 556,347 598,020

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,037 10,427 -              -              

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 408,294 366,619 393,061 403,317
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11 (84,759)           (61,941)           (6,574)             (29,277)           

กําไรสําหรับงวด 323,535 304,678 386,487 374,040

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า

ไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ (13,467) 34,431 -              -              

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผือ่ขาย (21) (25) -              -              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,488)           34,406            -              -              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 310,047 339,084 386,487 374,040

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 321,942 293,595 386,487 374,040
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,593 11,083            -              -              

กําไรสําหรับงวด 323,535 304,678 386,487 374,040

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 311,824 319,288 386,487 374,040
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,777) 19,796 -              -              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 310,047 339,084 386,487 374,040

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12 0.24 0.22 0.29 0.28 

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 6,670,099 6,324,035 1,629,124 1,626,839
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 7,934,101 7,501,152 -               -               
รายไดค่้าเช่า 85,788 85,753 37,647 37,647
เงินปันผลรับ 3, 5, 6 -               -               406,781 395,199
รายไดอ่ื้น 252,221 331,840 398,021 496,464

รวมรายได้ 14,942,209 14,242,780 2,471,573 2,556,149

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 4,294,042 4,077,395 1,051,137 1,042,216
ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 4,253,127 4,055,662 -               -               
ค่าใชจ่้ายในการขาย 626,535 608,044 190,317 183,312
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,744,168 3,498,789 367,435 362,714
ตน้ทุนทางการเงิน 232,417 293,983 144,039 179,080

รวมค่าใช้จ่าย 13,150,289 12,533,873 1,752,928 1,767,322

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 63,530 38,536 -               -               

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,855,450 1,747,443 718,645 788,827
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11 (349,479)          (306,153)          (59,092)            (84,077)            

กําไรสําหรับงวด 1,505,971 1,441,290 659,553 704,750

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า

ไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ (40,039) 66,869 -               -               

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 28 5 -               -               

(40,011) 66,874 -               -               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,465,960        1,508,164        659,553           704,750           

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,433,621 1,373,671 659,553 704,750
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 72,350 67,619 -               -               

กําไรสําหรับงวด 1,505,971 1,441,290 659,553 704,750

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,403,675 1,423,556 659,553 704,750
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 62,285 84,608 -               -               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,465,960 1,508,164 659,553 704,750

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 12 1.06 1.02 0.49 0.52 

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลงใน การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ อตัราแลกเปลี่ยน มูลค่ายตุิธรรมสุทธิ สดัส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร จากการแปลงค่า ของเงินลงทุนเผื่อขาย ในบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 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

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 13 -              -           -                 (540,000)     -                    -                    -                         -                 (540,000)             -                (540,000)

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -              -           -                 -          -                    -                    -                         -                 -                  (54,036) (54,036)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -           -                 (540,000)     -                    -                    -                         -                 (540,000)             (54,036)             (594,036)           

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -           -                 (540,000) -                    -                    -                         -                 (540,000) (54,036)             (594,036)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -              -           -                 1,373,671 -                    -                    -                         -                 1,373,671           67,619 1,441,290

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -              -           -                 -          49,880                   5                            -                         49,885               49,885                16,989              66,874              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -           -                 1,373,671   49,880                   5                            -                         49,885               1,423,556           84,608              1,508,164         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 1,350,000 970,000 158,080 6,301,592 53,492 609 143,422 197,523 8,977,195 668,416 9,645,611

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลงใน การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ อตัราแลกเปลี่ยน มูลค่ายตุิธรรมสุทธิ สดัส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร จากการแปลงค่า ของเงินลงทุนเผื่อขาย ในบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 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

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 13 -              -           -                 (674,874)     -                    -                    -                         -                 (674,874)             -                (674,874)

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -              -           -                 -          -                    -                    -                         -                 -                  (65,028) (65,028)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -           -                 (674,874)     -                    -                    -                         -                 (674,874)             (65,028)             (739,902)           

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -           -                 (674,874)     -                    -                    -                         -                 (674,874) (65,028)             (739,902)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -              -           -                 1,433,621 -                    -                    -                         -                 1,433,621           72,350 1,505,971

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -              -           -                 -          (29,974)                 28                          -                         (29,946)              (29,946)               (10,065)             (40,011)             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -           -                 1,433,621   (29,974)                 28                          -                         (29,946)              1,403,675           62,285              1,465,960         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 1,350,000 970,000 158,080 7,311,731 52,592 781 143,422 196,795 9,986,606 693,715 10,680,321

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ที่ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2558 1,350,000 970,000 158,080 3,382,021 5,860,101

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไรหรือขาดทุน -                      -                      -                      704,750 704,750
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      704,750 704,750

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 1,350,000 970,000 158,080 3,546,771 6,024,851

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ที่ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,350,000 970,000 158,080 3,929,785 6,407,865

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไรหรือขาดทุน -                      -                      -                      659,553 659,553
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      659,553 659,553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1,350,000 970,000 158,080 3,914,464 6,392,544

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 1,505,971 1,441,290 659,553 704,750
รายการปรับปรุง
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 4 (256) 3,072 (53) (479)
กลบัรายการขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (1,846) (339) -                 -             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,416,255 1,317,459 236,884 237,639
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (34,816) (21,861) -                 -             
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 73,463 41,465 9,153 6,973
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 1,527             15 -                 -             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 (63,530) (38,536) -                 -             
ตน้ทุนทางการเงิน 232,417 293,983 144,039 179,080
โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (164,209) (169,397) (102,561) (106,539)
เงินปันผลรับ -             -             (406,781) (395,199)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 349,479 306,153 59,092 84,077

3,314,455 3,173,304 599,326 710,302
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 86,241 75,378 64,366 38,594
สินคา้คงเหลือ (30,400) 18,303 835 840
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (29,927) (13,308) 11,263 (1,276)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (10,238) (9,074) 374 184
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (141,959) (247,161) 23,348 25,303
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (38,908) (52,740) (21,519) (11,469)
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 84,437 77,545 62,606 63,722
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,555 2,146 4,192 (1,371)
จ่ายค่าร้ือถอน (3,524) (2,738) -                 -             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 81,440 31,738 3,401 9,995
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,329,172 3,053,393 748,192 834,824
จ่ายภาษีเงินได้ (304,316)        (246,000)        (50,341) (47,052)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,024,856 2,807,393 697,851 787,772

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับชาํระเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -             -             7,888,670          1,722,235       
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -             -             (8,150,400)         (1,384,105)     
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืนลดลง 5,000             5,000             -                 -             
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (919,741)        (850,276)        (87,761)              (92,655)          
ซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ (45,368)          (27,331)          (684)                   (2,926)            
ซ้ือสิทธิการเช่า (30,282)          -             -                 -             
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -             -             (50,000)              -             
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 6,342             -             6,342                 -             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง (เพ่ิมข้ึน) 3,915             5,269             4,235                 (359)               
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -             -             356,665             377,764         
รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 50,116           17,435           50,116               17,435           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 22,341           11,920           115                    1,898             
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (907,677) (837,983) 17,298 639,287

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง, สุทธิ (55,555)          (718,152)        (50,000)              (900,000)        
จ่ายดอกเบ้ีย (259,162)        (314,707)        (169,474)            (202,076)        
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (674,874)        (540,000)        (674,874)            (540,000)        
จ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (65,028)          (54,036)          -                 -             
เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 3 -             -             574,250             2,458,700       
ชาํระคืนเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -             -             (602,350)            (2,052,900)     
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (1,804)            -             -                 -             
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 4,280,000       -             4,280,000          -             
ชาํระคืนหุน้กู้ (3,300,000)     -             (3,300,000)         -             
ชาํระคืนหน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน (6,179)            (17,790)          (4,974)                (10,449)          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 74,055           134,873         -                 -             
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,465,660)     (858,176)        (354,000)            (216,000)        
การซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -             -             (420,000)            (15,000)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,474,207) (2,367,988) (721,422) (1,477,725)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 642,972 (398,578) (6,273) (50,666)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 377,125 632,866 32,466 25,035
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,020,097 234,288 26,193 (25,631)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,056,663 341,833 28,255 10,990
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (36,566) (107,545) (2,062) (36,621)

1,020,097 234,288 26,193 (25,631)
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 134,801 92,472 5,735 819

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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