
ณ วันที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,223,370             701,414                3,663                     20,698                  

เงินลงทุนชัว่คราว 3 597,220                98,043                  -                            -                            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 833,842                860,030                215,768                214,810                

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน 2,464                     7,464                     -                            -                            

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            487,490                809,300                

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            47,324                  -                            

สินคา้คงเหลือ 744,936                807,076                25,603                  25,799                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 150,253                176,495                30,376                  58,284                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,552,085             2,650,522             810,224                1,128,891             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,062                     1,177                     -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 550,069                528,502                522,559                526,614                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                            -                            5,902,582             5,761,582             

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 214,392                95,042                  2,191,936             2,217,050             

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 396,832                408,855                241,320                250,984                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 17,517,598           17,884,382           3,953,612             4,059,548             

ค่าความนิยม 8 314,602                314,602                -                            -                            

สิทธิการเช่า 7 1,892,213             2,103,218             1,111,718             1,240,229             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 7 418,929                389,282                10,556                  10,289                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 84,275                  83,185                  -                            20,385                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 636,380                578,543                6,209                     5,386                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,026,352           22,386,788           13,940,492           14,092,067           

รวมสินทรัพย์ 25,578,437           25,037,310           14,750,716           15,220,958           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วันที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 174,043                151,184                33,431                  -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 2,627,977             2,719,681             392,873                350,978                

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี

   ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 172,527                177,717                82,397                  83,761                  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 213,073                235,302                -                            -                            

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 700,000                700,000                700,000                700,000                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            430,950                1,272,900             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  97,535                  167,918                -                            -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 170,940                252,969                25,532                  70,701                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,156,095             4,404,771             1,665,183             2,478,340             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 1,546,117             1,537,725             613,012                494,617                

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 4,280,000             4,280,000             4,280,000             4,280,000             

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 52,329                  60,989                  -                            -                            

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 2,064,206             2,154,913             957,048                993,688                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 203,454                184,719                2,489                     -                            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 232,156                229,641                68,114                  67,072                  

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าร้ือถอน 113,238                107,854                -                            -                            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,675                  18,328                  14,109                  15,610                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 8,508,175             8,574,169             5,934,772             5,850,987             

รวมหนีสิ้น 12,664,270           12,978,940           7,599,955             8,329,327             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



ณ วันที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 158,080                158,080                158,080                158,080                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,829,645             8,943,095             4,672,681             4,413,551             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 119,376                119,677                -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,427,101           11,540,852           7,150,761             6,891,631             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 487,066                517,518                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,914,167           12,058,370           7,150,761             6,891,631             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,578,437           25,037,310           14,750,716           15,220,958           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 2,125,864             2,038,286             621,736                542,735                
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,089,772             2,744,839             -                            -                            
รายไดค้่าเช่า 28,859                  28,859                  12,687                  12,687                  
รายไดเ้งินปันผล 5, 6 -                            -                            55,434                  53,082                  
รายไดอ่ื้น 77,103                  68,100                  90,229                  109,567                

รวมรายได้ 5,321,598             4,880,084             780,086                718,071                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 1,432,430             1,406,750             404,470                354,176                
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,669,737             1,467,174             -                            -                            

คา่ใชจ่้ายในการขาย 229,432                219,451                66,923                  55,346                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,420,006             1,267,797             174,183                174,668                

รวมค่าใช้จ่าย 4,751,605             4,361,172             645,576                584,190                

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 569,993                518,912                134,510                133,881                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 13,947                  9,062                    -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 583,940                527,974                134,510                133,881                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (54,228)                 (53,923)                 (42,287)                 (39,327)                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 529,712                474,051                92,223                  94,554                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (79,280)                 (93,120)                 (7,843)                   (2,994)                   

กําไรสําหรับงวด 450,432                380,931                84,380                  91,560                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (31,382)                 (17,911)                 -                            -                            

ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 193                       8                           -                            -                            

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12 (39)                        (1)                          -                            -                            

ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 154                       7                           -                            -                            

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (31,228)                 (17,904)                 -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (31,228)                 (17,904)                 -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 419,204                363,027                84,380                  91,560                  

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 441,747                368,539                84,380                  91,560                  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,685                    12,392                  
450,432                380,931                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 419,260                355,244                84,380                  91,560                  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (56)                        7,783                    
419,204                363,027                

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 0.33                      0.27                      0.06                      0.07                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 6,990,694             6,584,176             1,881,500             1,659,308             
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 8,889,989             8,067,926             -                            -                            
รายไดค้่าเช่า 85,753                  85,753                  37,647                  37,647                  
รายไดเ้งินปันผล 5, 6 -                            -                            963,749                591,509                
รายไดอ่ื้น 287,493                287,240                252,965                285,369                

รวมรายได้ 16,253,929           15,025,095           3,135,861             2,573,833             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 4,364,084             4,215,677             1,190,691             1,061,786             
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,792,264             4,328,695             -                            -                            

คา่ใชจ่้ายในการขาย 643,081                640,840                205,222                178,502                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,248,188             3,786,320             520,400                454,465                

รวมค่าใช้จ่าย 14,047,617           12,971,532           1,916,313             1,694,753             

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,206,312             2,053,563             1,219,548             879,080                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 41,841                  29,803                  -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,248,153             2,083,366             1,219,548             879,080                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (155,676)               (169,301)               (127,574)               (126,766)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,092,477             1,914,065             1,091,974             752,314                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (329,265)               (300,031)               (22,874)                 (23,644)                 

กําไรสําหรับงวด 1,763,212             1,614,034             1,069,100             728,670                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (193)                      (111,591)               -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (115)                      115                       -                            -                            

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12 23                         (23)                        -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (92)                        92                         -                            -                            

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (285)                      (111,499)               -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (285)                      (111,499)               -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,762,927             1,502,535             1,069,100             728,670                

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,696,520             1,549,829             1,069,100             728,670                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 66,692                  64,205                  
1,763,212 1,614,034

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,696,219             1,466,417             1,069,100             728,670                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 66,708                  36,118                  
1,762,927             1,502,535             

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 1.26                      1.15                      0.79                      0.54                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสุทธิก่อนภาษี 2,092,477             1,914,065             1,091,974             752,314                
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,519,045             1,443,895             302,973                257,640                
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,697                    599                       652                       603                       
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 66,650                  94,615                  12,440                  9,780                    
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 174                       1,603                    -                            1,375                    
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 37                         1,612                    -                            -                            
   กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (183)                      (14,221)                 -                            -                            
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (41,841)                 (29,803)                 -                            -                            
   โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (176,493)               (155,830)               (88,964)                 (95,234)                 
   กลบัรายการขาดทุนจากการปิดสาขา (9,691)                   (15,921)                 -                            -                            
   เงินปันผลรับ -                            -                            (963,749)               (591,509)               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,925                  20,191                  5,319                    6,159                    
   ดอกเบ้ียรับ (22,857)                 (13,353)                 (62,750)                 (83,263)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 155,676                169,301                127,574                126,766                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 3,604,616             3,416,753             425,469                384,631                
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 31,032                  83,906                  (1,609)                   41,110                  
   สินคา้คงเหลือ 62,103                  134,335                196                       3,489                    
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,508                  25,580                  37,999                  (2,501)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (67,961)                 (36,544)                 (1,572)                   (1,835)                   
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (135,289)               (43,019)                 49,584                  45,470                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (82,029)                 (30,923)                 (45,169)                 (9,896)                   
   รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 80,596                  121,737                50,960                  52,887                  
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (16,410)                 (7,639)                   (4,277)                   (3,095)                   
   จ่ายค่าร้ือถอน (3,509)                   (4,316)                   -                            -                            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,653)                   (792)                      (1,501)                   (162)                      
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,509,004             3,659,078             510,080                510,098                
   จ่ายภาษีเงินได้ (393,245)               (299,860)               (10,091)                 (9,321)                   
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,115,759             3,359,218             499,989                500,777                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง(เพ่ิมข้ึน) (499,177)               53,641                  -                            -                            
ดอกเบ้ียรับ 15,316                  13,353                  62,750                  83,263                  
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            2,622,119             4,181,740             
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (119,350)               -                            (2,275,195)            (3,952,540)            
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน 5,000                    5,000                    -                            -                            
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 4,429                    3,053                    351                       322                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (841,021)               (798,349)               (63,324)                 (71,924)                 
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า (47,228)                 (458,033)               (513)                      -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (83,978)                 (75,115)                 (4,221)                   (1,779)                   
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 4,055                    6,325                    4,055                    6,325                    
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (141,000)               -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม -                            (1,888)                   -                            -                            
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                            -                            900,206                572,776                
รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 16,219                  18,733                  16,219                  18,733                  
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้างลดลง(เพ่ิมข้ึน) 6,827                    (116)                      750                       -                            

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,538,908)            (1,233,396)            1,122,197             836,916                

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 24,218                  (530,813)               33,431                  (4,340)                   
จ่ายดอกเบ้ีย (173,074)               (196,458)               (139,127)               (150,807)               
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (809,970)               (742,495)               (809,970)               (742,495)               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย (97,160)                 (125,111)               -                            -                            
ลดทุนบริษทัยอ่ย -                            (132,566)               -                            -                            
ชาํระคืนหุน้กู้ -                            (1,000,000)            -                            (1,000,000)            
เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                            -                            1,570,380             828,300                
จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (8,660)                   -                            (2,412,330)            (684,700)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 179,739                1,129,066             118,395                400,000                
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (181,687)               (241,589)               -                            -                            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,066,594)            (1,839,966)            (1,639,221)            (1,354,042)            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ 11,699                  1,803                    -                            -                            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 521,956                287,659                (17,035)                 (16,349)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 701,414 989,295 20,698                  32,932                  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,223,370             1,276,954             3,663                    16,583                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 169,499                111,663                7,285                    1,568                    

   เงินปันผลคา้งรับ -                            -                            47,324                  -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ผลตา่งจาก ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ีส่วน
การแปลงคา่ จากการวดั การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - งบการเงินที่เป็น มูลคา่เงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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       

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

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

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

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

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                        -                         -                         (742,495)           -                        -                        -                        -                        (742,495)            -                        (742,495)           

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                        -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                         (125,111)           (125,111)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 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       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ผลตา่งจาก ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ีส่วน
การแปลงคา่ จากการวดั การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - งบการเงินที่เป็น มูลคา่เงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,350,000         970,000              158,080              8,943,095         (24,616)             871                   143,422            119,677            11,540,852         517,518            12,058,370       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                         -                         1,696,520         -                        -                        -                        -                        1,696,520           66,692              1,763,212         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                         -                         -                        (209)                  (92)                    -                        (301)                  (301)                   16                     (285)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                         -                         1,696,520         (209)                  (92)                    -                        (301)                  1,696,219           66,708              1,762,927         

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                        -                         -                         (809,970)           -                        -                        -                        -                        (809,970)            -                        (809,970)           

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                        -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                         (97,160)             (97,160)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 1,350,000         970,000              158,080              9,829,645         (24,825)             779                   143,422            119,376            12,427,101         487,066            12,914,167       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 728,670                     728,670                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 728,670                     728,670                     

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                                 -                                 -                                 (742,495)                    (742,495)                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,413,551                  6,891,631                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 1,069,100                  1,069,100                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 1,069,100                  1,069,100                  

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                                 -                                 -                                 (809,970)                    (809,970)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2561 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,672,681                  7,150,761                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม


