
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,276,954 989,295 16,583 32,932 

เงนิลงทุนชวัคราว 100,105 153,746 -                   -                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 4 826,664 937,883 195,119 236,832 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลหรือกิจการอืน 7,464 12,465 -                   -                   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                   -                   820,800 813,800 

สินคา้คงเหลือ 644,813 780,760 23,786 27,275 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 137,444 168,586 26,147 18,093 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,993,444 3,042,735 1,082,435 1,128,932 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนเผอืขาย 1,111 996 -                   -                   

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 5 600,950 594,317 587,992 594,317 

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   5,602,582 5,602,582 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                   -                   2,511,550 2,747,750 

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 412,907 424,930 254,240 263,903 

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 17,778,513 18,288,243 4,073,164 4,175,621 

ค่าความนิยม 314,602 314,602 -                   -                   

สิทธิการเช่า 924,390 704,629 24,280 107,116 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 386,628 372,019 12,611 17,445 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 87,940 115,004 27,638 47,517 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 572,694 539,333 7,026 5,191 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 21,079,735 21,354,073 13,101,083 13,561,442 

รวมสินทรัพย์ 24,073,179 24,396,808 14,183,518 14,690,374 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 183,969 719,988 2,003 6,343 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 8 2,227,321 2,232,782 354,698 337,917 

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีทถึีงกาํหนดภายในหนึงปี 175,138 168,448 83,269 87,970 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 231,076 127,199 -                   -                   

หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                   1,000,000 -                   1,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 56,484 66,382 567,900 424,300 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 95,023 154,228 -                   -                   

หนีสินหมุนเวยีนอืน 205,702 236,625 29,760 39,656 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,174,713 4,705,652 1,037,630 1,896,186 

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,577,039 874,269 400,000           -                   

หุน้กู ้ 4,979,986 4,979,716 4,979,986        4,979,716 

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 2,180,864 2,221,647 1,005,977        1,043,624 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 188,691 161,941 -                   -                   

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์

   พนกังาน 231,108             218,557 70,143               67,079 

ประมาณการหนีสินสาํหรับค่ารือถอน 101,648 97,471 -                   -                   

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 19,487 20,275 15,984 16,146 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 9,278,823 8,573,876 6,472,090 6,106,565 

รวมหนีสิน 12,453,536 13,279,528 7,509,720 8,002,751 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 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 8,501,535 7,694,201 4,195,718 4,209,543 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 148,551 231,963 -                   -                   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,128,166 10,404,244 6,673,798 6,687,623 

ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 491,477 713,036 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,619,643 11,117,280 6,673,798 6,687,623 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,073,179 24,396,808 14,183,518 14,690,374 

- - -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 2,038,286 2,036,559 542,735 517,174

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 2,744,839 2,604,412 -           -           

รายไดค้่าเช่า 28,859 28,825 12,687 12,687

เงินปันผลรับ 3 -           -           53,082 346,644

รายไดอื้น 68,100 73,361 109,567 72,903

รวมรายได้ 4,880,084 4,743,157 718,071 949,408

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 1,406,750 1,442,601 354,176 342,224

ตน้ทุนขาย - อาหารและเครืองดืม 1,467,174 1,402,849 -           -           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 219,451 181,602 55,346 51,168

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,267,797 1,248,320 174,668 116,474

ตน้ทุนทางการเงิน 53,923 71,528 39,327 46,481

รวมค่าใช้จ่าย 4,415,095 4,346,900 623,517 556,347

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,062 12,037 -           -           

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 474,051 408,294 94,554 393,061

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 (93,120)        (84,759)        (2,994)          (6,574)          

กาํไรสําหรับงวด 380,931 323,535 91,560 386,487

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (17,911)        (13,467)        -           -           

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 7 (21)               -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (17,904)        (13,488)        -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 363,027 310,047 91,560 386,487

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 368,539 321,942 91,560 386,487

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12,392          1,593            -           -           

กาํไรสําหรับงวด 380,931 323,535 91,560 386,487

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 355,244 311,824 91,560 386,487

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,783            (1,777)          -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 363,027 310,047 91,560 386,487

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 0.27 0.24 0.07 0.29 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 6,584,176 6,670,099 1,659,308 1,629,124

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 8,067,926 7,934,101 -           -           

รายไดค้่าเช่า 85,753 85,788 37,647 37,647

เงินปันผลรับ 3, 5, 6 -           -           591,509 406,781

รายไดอื้น 287,240 252,221 285,369 398,021

รวมรายได้ 15,025,095 14,942,209 2,573,833 2,471,573

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 4,215,677 4,294,042 1,061,786 1,051,137

ตน้ทุนขาย - อาหารและเครืองดืม 4,328,695 4,253,127 -           -           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 640,840 626,535 178,502 190,317

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,786,320 3,744,168 454,465 367,435

ตน้ทุนทางการเงิน 169,301 232,417 126,766 144,039

รวมค่าใช้จ่าย 13,140,833 13,150,289 1,821,519 1,752,928

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 29,803 63,530 -           -           

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,914,065 1,855,450 752,314 718,645

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 (300,031)      (349,479)      (23,644)        (59,092)        

กาํไรสําหรับงวด 1,614,034 1,505,971 728,670 659,553

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (111,591)      (40,039)        -           -           

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 92                 28                 -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (111,499)      (40,011)        -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,502,535 1,465,960     728,670 659,553

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,549,829 1,433,621 728,670 659,553

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 64,205 72,350 -           -           

กาํไรสําหรับงวด 1,614,034 1,505,971 728,670 659,553

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,466,417 1,403,675 728,670 659,553

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 36,118 62,285 -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,502,535 1,465,960 728,670 659,553

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 1.15 1.06 0.54 0.49 

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอนื ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผอืขาย ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม  2559 1,350,000 970,000 158,080 6,519,520 82,566 753 143,422 226,741 9,224,341 696,411 9,920,752

รายการกับผู้ ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                    -                    -                    (674,874)               -                    -                    -                    -                    (674,874)               -                    -674,874

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

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

รวมรายการกับผู้ ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (674,874)               -                    -                    -                    -                    (674,874)               (65,028)                 (739,902)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                    -                    -                    -                    (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 วนัท ี30 กันยายน 2559 1,350,000 970,000 158,080 7,278,267 52,592 781 143,422                196,795 9,953,142 693,668 10,646,810

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พนับาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอนื ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผอืขาย ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม  2560 1,350,000 970,000 158,080 7,694,201 87,816 725 143,422 231,963 10,404,244 713,036 11,117,280

รายการกับผู้ ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ลดทุนบริษทัยอ่ย 6 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (132,566)               (132,566)               

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                    -                    -                    (742,495)               -                    -                    -                    -                    (742,495)               -                        (742,495)               

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (125,111)               (125,111)               

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (742,495)               -                    -                    -                    -                    (742,495)               (257,677)               (1,000,172)            

รวมรายการกับผู้ ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (742,495) -                    -                    -                    -                    (742,495) (257,677) (1,000,172)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    1,549,829 -                    -                    -                    -                    1,549,829             64,205 1,614,034

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                    -                    -                    -                    (83,504)                 92                         -                    (83,412)                 (83,412)                 (28,087)                 (111,499)               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    1,549,829             (83,504)                 92                         -                    (83,412)                 1,466,417             36,118                  1,502,535             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2560 1,350,000 970,000 158,080 8,501,535 4,312                    817 143,422                148,551 11,128,166 491,477 11,619,643

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พนับาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นที ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2559  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 1,350,000 970,000 158,080 3,921,491 6,399,571

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                            -                            -                            (674,874)                       (674,874)                       

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (674,874)                       (674,874)                       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (674,874)                       (674,874)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                            -                            -                            659,553 659,553

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            659,553 659,553

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 1,350,000 970,000 158,080 3,906,170 6,384,250

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นที ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 1,350,000 970,000 158,080 4,209,543 6,687,623

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                            -                            -                            (742,495)                       (742,495)                       

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (742,495)                       (742,495)                       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (742,495)                       (742,495)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -                            -                            -                            728,670 728,670

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            728,670 728,670

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 1,350,000 970,000 158,080 4,195,718 6,673,798

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสําหรับงวด 1,614,034       1,505,971       728,670          659,553          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 4 599                 (256)                603                 (53)                  

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) 1,612              (1,846) - -

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,443,895       1,416,255       257,640          236,884          

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (14,221)           (34,816) - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 94,615            102,927          9,780              9,153              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายลิขสิทธิซอฟทแ์วร์ 1,603              1,527              1,375              -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,803)           (63,530) - -

ตน้ทุนทางการเงิน 169,301          232,417          126,766          144,039          

โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (155,830)         (164,209)         (95,234)           (102,561)

กลบัรายการขาดทุนจากการปิดสาขา (15,921)           (29,464)           - -

เงินปันผลรับ - - (591,509) (406,781)         

ภาษีเงินได้ 300,031          349,479          23,644            59,092            

3,409,915       3,314,455       461,735          599,326          

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื 83,906            86,241            41,110            64,366            

สินคา้คงเหลือ 134,335          (30,400)           3,489              835                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 25,580            (29,927)           (2,501) 11,263            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (36,544)           (10,238)           (1,835) 374                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื (43,019)           (141,959)         45,470            23,348            

หนีสินหมุนเวยีนอนื (30,923)           (38,908)           (9,896)             (21,519)           

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 121,737          84,437            52,887            62,606            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 12,552            17,555            3,064              4,192              

จ่ายค่ารือถอน (4,316)             (3,524)             - -

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 1,011              81,440            (162)                3,401              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 3,674,234       3,329,172       593,361          748,192          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (299,860)         (304,316)         (9,321)             (50,341)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 3,374,374       3,024,856       584,040          697,851          

วนัที 30 กนัยายน

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                  -                  4,181,740       7,888,670       

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                  -                  (3,952,540)      (8,150,400)      

เงินลงทุนชวัคราวลดลง 53,641            -                  -                  -                  

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอนืลดลง 5,000              5,000              -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (798,349)         (919,741)         (71,924)           (87,761)           

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (75,115)           (45,368)           (1,779)             (684)                

เงินสดจ่ายค่าซือสิทธิการเช่า (458,033)         (30,282)           -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัร่วม 5 (1,888)             -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                  -                  -                  (50,000)           

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 6,325              6,342              6,325              6,342              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง (เพมิขนึ) (116)                3,915              -                  4,235              

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                  -                  572,776          356,665          

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 18,733            50,116            18,733            50,116            

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 3,053              22,341            322                 115                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,246,749)      (907,677)         753,653          17,298            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง, สุทธิ (551,619)         (55,555)           -                  (50,000)           

ดอกเบียจ่าย (196,458)         (259,162)         (150,807)         (169,474)         

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (742,495)         (674,874)         (742,495)         (674,874)         

จ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (125,111)         (65,028)           -                  -                  

ลดทุนบริษทัยอ่ย (132,566)         -                  -                  -                  

เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขนึ 3 -                  -                  828,300          574,250          

ชาํระคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                  -                  (684,700)         (602,350)         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอนื -                  (1,804)             -                  -                  

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                  4,280,000       -                  4,280,000       

ชาํระคืนหุน้กู้ (1,000,000)      (3,300,000)      (1,000,000)      (3,300,000)      

ชาํระคืนหนีสินสัญญาเช่าการเงิน -                  (6,179)             -                  (4,974)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,129,066       74,055            400,000          -                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (241,589)         (1,465,660)      -                  (354,000)         

การซือหุน้เพมิทุนของบริษทัยอ่ย 6 -                  -                  -                  (420,000)         

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (1,860,772)      (1,474,207)      (1,349,702)      (721,422)         

วนัที 30 กนัยายน

(พนับาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

วนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 266,853          642,972          (12,009)           (6,273)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 976,290          377,125          26,589 32,466            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 1,243,143       1,020,097       14,580            26,193            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,276,954       1,056,663       16,583            28,255            

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (33,811)           (36,566)           (2,003) (2,062)             

1,243,143       1,020,097       14,580            26,193            

รายการทไีม่ใช่เงินสด

ยอดหนีคา้งชาํระจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 111,663          134,801          1,568              5,735              

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

วนัที 30 กนัยายนวนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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