
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 701,414,234          989,295,408 20,697,919             32,932,202 
เงินลงทุนชัว่คราว 98,042,700            153,746,050 -                         -                      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 860,029,921          937,882,984 214,810,443           236,831,894 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน 7,464,440              12,464,439 -                         -                      
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                      809,300,000           813,800,000 
สินคา้คงเหลือ 7 807,076,407          780,760,220 25,798,823             27,274,561 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 176,494,728          168,586,160 58,283,500             18,093,083 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,650,522,430 3,042,735,261 1,128,890,685        1,128,931,740 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,177,331              996,083 -                         -                      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 528,501,988          594,316,525 526,614,321           594,316,525 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                        -                      5,761,582,405        5,602,582,405 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 95,041,577            -                      2,217,050,000        2,747,750,000 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 408,855,459          424,930,451 250,983,448           263,903,264 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 17,884,381,588     18,288,243,456 4,059,547,795        4,175,620,640 
ค่าความนิยม 14 314,602,238          314,602,238 -                         -                      
สิทธิการเช่า 15 2,103,217,954       704,629,299 1,240,229,366        107,115,869 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 389,281,519          372,018,684 10,288,636             17,445,358 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 83,184,766            115,003,930 20,385,267             47,516,982 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 578,542,803          539,332,351 5,386,362               5,190,923 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,386,787,223 21,354,073,017 14,092,067,600      13,561,441,966 

รวมสินทรัพย์ 25,037,309,653 24,396,808,278 15,220,958,285      14,690,373,706 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 19 151,184,478          719,988,320 -                         6,342,705 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20 2,719,680,870       2,232,781,678 350,978,289           337,917,223 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี
ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 4 177,717,176          168,447,991 83,761,278             87,970,002 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 235,302,480          127,198,985 -                         -                      

หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 700,000,000          1,000,000,000 700,000,000           1,000,000,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 19 -                        -                      1,272,900,000        424,300,000 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 167,917,485          154,228,281 -                         -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 252,968,660          236,625,446 70,700,629             39,655,825 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,404,771,149 4,639,270,701 2,478,340,196        1,896,185,755 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 1,537,724,660       874,269,080 494,616,760           -                      
หุ้นกู้ 19 4,280,000,000       4,979,716,195 4,280,000,000        4,979,716,195 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 19 60,988,982            66,381,746          -                         -                      
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 4 2,154,912,846       2,221,647,061 993,687,842           1,043,623,745 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 184,718,782          161,940,695 -                         -                      
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 22 229,640,565          218,556,765 67,072,328             67,079,479 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าร้ือถอน 23 107,854,123          97,470,532 -                         -                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,328,422            20,275,472 15,610,095             16,145,394 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,574,168,380 8,640,257,546 5,850,987,025        6,106,564,813 

รวมหนีสิ้น 12,978,939,529 13,279,528,247 8,329,327,221        8,002,750,568 

31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 24

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 24 970,000,000          970,000,000 970,000,000           970,000,000 
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 158,080,000          158,080,000 158,080,000           158,080,000 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,943,095,580       7,694,201,118 4,413,551,064        4,209,543,138 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 25 119,676,668          231,963,322 -                         -                      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 11,540,852,248 10,404,244,440 6,891,631,064        6,687,623,138 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 517,517,876 713,035,591 -                         -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,058,370,124 11,117,280,031 6,891,631,064        6,687,623,138 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,037,309,653 24,396,808,278 15,220,958,285      14,690,373,706 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 8,921,805,047 8,919,075,561 2,235,275,511 2,157,858,774
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 10,892,624,414 10,529,092,248 -                      -                      
รายไดค่้าเช่า 114,612,529 114,612,529 50,333,333 50,333,333
เงินปันผลรับ 9, 10 -                      -                      867,117,880 743,470,996
รายไดอ่ื้น 27 416,295,399 343,448,370 382,230,475 486,661,859
รวมรายได้ 20,345,337,389 19,906,228,708 3,534,957,199 3,438,324,962

ค่าใช้จ่าย 29

ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 5,664,471,487 5,744,233,738 1,438,399,578 1,424,384,478 
ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 5,867,097,523 5,711,243,164 -                      -                      
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 766,124,495 734,487,318 245,598,015 237,134,412 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,290,274,016 5,081,126,777 699,452,745 569,151,168 
ตน้ทุนทางการเงิน 30 223,877,715 298,537,239 166,118,229 189,215,717
รวมค่าใช้จ่าย 17,811,845,236 17,569,628,236 2,549,568,567 2,419,885,775

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (34,534,963) 34,031,534 -                      -                      
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,498,957,190 2,370,632,006 985,388,632 1,018,439,187
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 31 (407,556,796) (414,510,472)      (38,885,381) (55,513,150)

กําไรสําหรับปี 2,091,400,394 1,956,121,534 946,503,251 962,926,037

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

10



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน (150,282,890) 7,011,593 -                      -                      

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 144,998 (27,542) -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 31 (150,137,892)      6,984,051           -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,941,262,502     1,963,105,585     946,503,251 962,926,037        

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,991,389,787 1,849,554,515 946,503,251 962,926,037
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 100,010,607 106,567,019 -                      -                      

กําไรสําหรับปี 2,091,400,394 1,956,121,534 946,503,251 962,926,037

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,879,103,133 1,854,776,771 946,503,251 962,926,037
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 62,159,369 108,328,814 -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,941,262,502 1,963,105,585 946,503,251 962,926,037

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 32 1.48 1.37 0.70 0.71 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน สดัส่วนการถือหุน้ ของส่วนของ รวมส่วน ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผื่อขาย ในบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 6,519,520,253 82,565,951 753,115 143,422,000 226,741,066 9,224,341,319 696,411,217 9,920,752,536

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 33 -                  -               -               (674,873,650)        -                    -                     -                      -                   (674,873,650) -                   (674,873,650)

      เงินปันผลจ่ายจากบริษทัย่อย -                  -               -               -                     -                    -                     -                      -                   -                     (91,704,440) (91,704,440)            

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -               -               (674,873,650)        -                    -                     -                      -                   (674,873,650)         (91,704,440)         (766,578,090)          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -               -               (674,873,650)        -                    -                     -                      -                   (674,873,650)         (91,704,440)         (766,578,090)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไรหรือขาดทุน -                  -               -               1,849,554,515 -                    -                     -                      -                   1,849,554,515       106,567,019 1,956,121,534

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -               -               -                     5,249,798             (27,542)                  -                      5,222,256            5,222,256              1,761,795            6,984,051               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -               -               1,849,554,515       5,249,798             (27,542)                  -                      5,222,256            1,854,776,771       108,328,814        1,963,105,585        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 7,694,201,118 87,815,749 725,573 143,422,000           231,963,322 10,404,244,440 713,035,591 11,117,280,031

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน สดัส่วนการถือหุน้ ของส่วนของ รวมส่วน ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผื่อขาย ในบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 7,694,201,118 87,815,749 725,573 143,422,000 231,963,322 10,404,244,440 713,035,591 11,117,280,031

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      ลดทุนบริษทัย่อย 10 -                  -               -               -                     -                    -                     -                      -                   -                     (132,565,798)       (132,565,798)          

      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 33 -                  -               -               (742,495,325)        -                    -                     -                      -                   (742,495,325)         -                   (742,495,325)          

      เงินปันผลจ่ายจากบริษทัย่อย -                  -               -               -                     -                    -                     -                      -                   -                     (125,111,286)       (125,111,286)          

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -               -               (742,495,325)        -                    -                     -                      -                   (742,495,325)         (257,677,084)       (1,000,172,409)       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -               -               (742,495,325)        -                    -                     -                      -                   (742,495,325)         (257,677,084)       (1,000,172,409)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไรหรือขาดทุน -                  -               -               1,991,389,787       -                    -                     -                      -                   1,991,389,787       100,010,607 2,091,400,394        

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -               -               -                     (112,431,652)       144,998                 -                      (112,286,654)       (112,286,654)         (37,851,238)         (150,137,892)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -               -               1,991,389,787       (112,431,652)       144,998                 -                      (112,286,654)       1,879,103,133       62,159,369          1,941,262,502        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 8,943,095,580 (24,615,903)         870,571 143,422,000           119,676,668 11,540,852,248 517,517,876 12,058,370,124

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้นที่ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 3,921,490,751 6,399,570,751

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 33 -                      -                  -                  (674,873,650)        (674,873,650)        
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                  -                  (674,873,650)        (674,873,650)        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                  -                  (674,873,650)        (674,873,650)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    กาํไรหรือขาดทุน -                      -                  -                  962,926,037         962,926,037         
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                  -                  -                        -                        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                  -                  962,926,037         962,926,037         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 4,209,543,138 6,687,623,138

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้นที่ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 4,209,543,138 6,687,623,138

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 33 -                      -                  -                  (742,495,325)        (742,495,325)        
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                  -                  (742,495,325)        (742,495,325)        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                  -                  (742,495,325)        (742,495,325)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    กาํไรหรือขาดทุน -                      -                  -                  946,503,251         946,503,251         
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                  -                  -                        -                        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                  -                  946,503,251         946,503,251         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,350,000,000 970,000,000 158,080,000 4,413,551,064 6,891,631,064

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 2,091,400,394 1,956,121,534 946,503,251 962,926,037
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 6 6,469,761 692,982               4,144,730            (52,872)                
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) 7 (1,856,395) 562,946               -                   -                   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,913,964,391 2,081,571,594     349,032,754        346,831,712         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                      -                  61,376,911          25,450,548           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                  1,000,000            -                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                  23,500,000          -                   
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า 114,772,140 132,003,986        15,385,973          13,383,396           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2,086,271 2,011,048            1,374,589            -                   
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 34,534,963 (34,031,534)         -                   -                   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,783,158 25,748,925          8,074,017            7,571,797            
ส่วนเกินจากค่าร้ือถอนท่ีเกิดข้ึนจริง (1,060,742)              (830,001)              -                   -                   
ตน้ทุนทางการเงิน 223,877,715 298,537,239        166,118,229        189,215,717         
โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (200,043,592) (222,654,092)       (125,938,244)       (135,928,960)       
กลบัรายการจากการปิดสาขา (7,582,724) (20,243,297)         -                   -                   
เงินปันผลรับ -                      -                  (867,117,880)       (743,470,996)       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 407,556,796 414,510,472        38,885,381          55,513,150           

4,610,902,136 4,634,001,802 622,339,711 721,439,529
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 45,748,243 (15,464,185)         17,876,721          73,466,616           
สินคา้คงเหลือ (24,459,792) (106,248,795)       1,475,738            (1,853,316)           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (18,695,273) 41,611,077          (37,468,370)         26,311,348           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (33,007,646) (16,496,870)         (195,439)              3,313,661            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 433,482,613 (126,945,627)       26,228,775          (14,988,596)         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16,343,214 28,652,220          31,044,804          (11,986,851)         
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 142,578,562 107,390,226        71,793,617          81,729,269           
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (15,699,359) (6,731,309)           (8,081,168)           (4,387,879)           
จ่ายค่าร้ือถอน (4,466,337) (3,854,185)           -                   -                   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,819,005)              (6,385,184)           (535,299)              3,503,574            
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 5,149,907,356 4,529,529,170 724,479,090 876,547,355
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (328,483,635)          (364,702,913)       (14,477,715)         (42,345,200)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,821,423,721 4,164,826,257 710,001,375 834,202,155

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับชาํระเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                  5,488,740,000     8,994,270,000      
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 (95,041,577)            -                  (4,977,040,000)    (9,137,930,000)    
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มข้ึน) 55,703,350             (153,746,050)       -                   -                       
เงินให้กูย้มืแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืนลดลง 5,000,000               97,221,118          -                   -                       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,371,116,931)       (1,444,439,705)    (115,623,465)       (137,236,689)       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (94,292,840)            (66,223,509)         (559,140)              (1,121,298)           
เงินสดจ่ายค่าซ้ือสิทธิการเช่า 15 (1,718,290,927)       (167,289,024)       (1,249,519,999)    (110,730,000)       
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม 9 (1,887,666)              -                  -                   -                   
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                  -                   (50,000,000)         
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 6,325,293               6,341,512            6,325,293            6,341,512            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มข้ึน) (6,202,807)              5,408,130            -                   4,234,999            
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                      -                  840,275,932        683,988,914         
รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 26,841,949             59,482,082          26,841,948          59,482,082           
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 3,792,418               8,607,422            438,341               164,534               
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,189,169,738) (1,654,638,024)    19,878,910          311,464,054         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง), สุทธิ (551,485,017)          313,173,230        -                   (250,000,000)       
ดอกเบ้ียจ่าย (232,026,682)          (298,589,081)       (176,493,298)       (190,095,544)       
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (742,495,325)          (674,873,650)       (742,495,325)       (674,873,650)       
จ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (125,111,286)          (91,704,440)         -                   -                   
ลดทุนบริษทัยอ่ย 10 (132,565,798)          -                  -                   -                   
เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน 4 -                      -                  2,008,300,000     811,250,000         
ชาํระคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                  (1,159,700,000)    (1,048,850,000)    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                      (1,804,430)           -                   -                   
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                      4,280,000,000     -                   4,280,000,000      
ชาํระคืนหุ้นกู้ (1,000,000,000)       (3,300,000,000)    (1,000,000,000)    (3,300,000,000)    
ชาํระคืนหน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน -                      (6,178,035)           -                   (4,973,847)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,216,857,727        74,122,440          494,616,760        -                   
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (344,423,814)          (2,205,169,000)    -                   (354,000,000)       
การซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 10 -                      -                  (160,000,000)       (420,000,000)       
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,911,250,195)       (1,911,022,966)    (735,771,863)       (1,151,543,041)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (278,996,212) 599,165,267        (5,891,578)           (5,876,832)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 976,290,018 377,124,751 26,589,497 32,466,329
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 697,293,806 976,290,018 20,697,919 26,589,497

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 701,414,234 989,295,408 20,697,919 32,932,202
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4,120,428) (13,005,390)         -                   (6,342,705)           

697,293,806 976,290,018 20,697,919 26,589,497
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 108,514,095 46,948,547 3,422,973 6,215,612

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม
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