
ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,489,168              3,354,432              208,964                 273,481                 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 1,000,029              801,362                 114,770                 121,986                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 15,300                   15,300                   -                             -                             

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                             -                             -                             80,000                   

สินคา้คงเหลือ 708,707                 747,784                 19,105                   21,352                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 499,892                 500,260                 -                             -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 320,150                 313,041                 22,099                   32,966                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,033,246              5,732,179              364,938                 529,785                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 228,550                 203,301                 -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 497,401                 500,415                 488,033                 491,844                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                             -                             5,794,332              5,794,332              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 3,455,758              3,420,155              -                             -                             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                             -                             9,145,954              8,398,750              

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 7 169,837                 170,615                 190,919                 193,774                 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 29,679,856            29,875,459            6,922,133              6,960,141              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8 6,188,029              6,637,239              1,096,323              1,126,042              

คา่ความนิยม 360,432                 360,432                 -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 7 673,963                 681,744                 8,777                     8,833                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 433,270                 445,738                 -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 579,637                 565,266                 3,359                     3,408                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 42,266,733            42,860,364            23,649,830            22,977,124            

รวมสินทรัพย์ 48,299,979            48,592,543            24,014,768            23,506,909            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 9 1,792,535              1,964,298              1,363,000              1,463,000              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 10 2,499,627              2,669,310              247,925                 265,205                 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 2,075,605              2,075,902              1,690,503              1,689,684              

ส่วนของหุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 1,000,000              1,000,000              1,000,000              1,000,000              

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 5,250                     5,250                     151,939                 156,513                 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 2 52,329                   52,329                   -                             -                             

ส่วนของหนีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 62,152                   61,387                   -                             -                             

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 1,426,683              1,516,698              129,401                 130,157                 

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 44,842                   38,438                   55,104                   52,789                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  31,566                   17,173                   -                             -                             

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 89,449                   127,937                 1,599                     1,599                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 145,175                 135,403                 12,069                   16,037                   

รวมหนีสินหมุนเวยีน 9,225,213              9,664,125              4,651,540              4,774,984              

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 9,049,252              8,477,879              8,238,683              7,569,870              

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 2,100,000              2,100,000              2,100,000              2,100,000              

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 2 8,796                     8,796                     -                             -                             

หนีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 1,744,227              1,756,462              -                             -                             

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4,825,229              5,223,845              861,340                 854,145                 

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 84,083                   82,053                   780,366                 792,778                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,382,080              2,383,591              533,704                 546,404                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 295,632                 299,617                 81,308                   80,881                   

ประมาณการหนีสินสาํหรับคา่รือถอน 156,675                 155,237                 -                             -                             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 22,481                   9,250                     11,443                   10,409                   

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 20,668,455            20,496,730            12,606,844            11,954,487            

รวมหนีสิน 29,893,668            30,160,855            17,258,384            16,729,471            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,350,000              1,350,000              1,350,000              1,350,000              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,350,000              1,350,000              1,350,000              1,350,000              

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 970,000                 970,000                 970,000                 970,000                 

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,606,068              5,649,760              1,529,654              1,550,708              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 9,948,182              9,948,571              2,748,650              2,748,650              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 18,032,330            18,076,411            6,756,384              6,777,438              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 373,981                 355,277                 -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,406,311            18,431,688            6,756,384              6,777,438              

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 48,299,979            48,592,543            24,014,768            23,506,909            

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 1,061,601 438,707             195,797               82,964               

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 2,615,944 2,239,760          -                          -                        

รายไดเ้งินปันผล 2, 4 -                          -                        6,487                   49,220               

รายไดค่้าเช่า 3,570 3,570                 12,411                 12,411               

รายไดอื้น 170,493               72,532               114,411               23,410               

รวมรายได้ 3,851,608          2,754,569          329,106             168,005             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 866,385               571,224             221,196               150,650             

ตน้ทุนขายอาหารและเครืองดืม 1,418,860            1,241,819          -                          -                        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 126,269               100,869             16,533                 9,527                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,286,538            1,175,601          108,502               645,715             

รวมค่าใช้จ่าย 3,698,052          3,089,513          346,231             805,892             

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 153,556             (334,944)            (17,125)              (637,887)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 7,284                   7,422                 -                          -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (7,284)                 (16,325)              -                          -                        

รายไดท้างการเงิน 30,276                 19,157               71,459                 47,688               

ตน้ทุนทางการเงิน (172,415)             (165,469)            (85,810)               (69,660)              

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11,417               (490,159)            (31,476)              (659,859)            

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ (34,578)               9,401                 10,422                 2,900                 

ขาดทุนสําหรับงวด (23,161)              (480,758)            (21,054)              (656,959)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินที

   เป็นเงินตราต่างประเทศ (2,293)                100,158             -                        -                        

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,293)                100,158             -                        -                        

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 96                        140                    -                        -                        

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (19)                      (28)                    -                        -                        

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงินได้ 77                      112                    -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (2,216)                100,270             -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (25,377)              (380,488)            (21,054)              (656,959)            

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (43,692)              (475,727)            (21,054)              (656,959)            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 20,531                 (5,031)                

(23,161)              (480,758)            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (44,081)              (381,754)            (21,054)              (656,959)            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 18,704               1,266                 

(25,377)              (380,488)            

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) (0.03)                   (0.35)                  (0.02)                   (0.49)                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 1,350,000            1,350,000          1,350,000            1,350,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้ส่วน

การแปลงค่า จากการวดั การเปลียนแปลง ส่วนเกินทุน รวม รวม ไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - งบการเงินทีเป็น มูลค่าเงินลงทุนใน สดัส่วนการถือหุ้น จากการตีราคา องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผือขาย ในบริษทัยอ่ย ทีดิน ของส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,350,000          970,000              158,080              7,382,967          (82,172)              473                    143,422             -                         61,723                 9,922,770           292,787             10,215,557        

ขาดทุนสาํหรับงวด -                         -                          -                          (475,727)           -                         -                         -                         -                         -                           (475,727)             (5,031)                (480,758)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                          -                          -                         93,861               112                    -                         -                         93,973                 93,973                6,297                 100,270             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                          -                          (475,727)           93,861               112                    -                         -                         93,973                 (381,754)             1,266                 (380,488)           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการ

   ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -                         -                          -                          -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                          35,250               35,250               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 1,350,000          970,000              158,080              6,907,240          11,689               585                    143,422             -                         155,696               9,541,016           329,303             9,870,319          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 1,350,000          970,000              158,080              5,649,760          207,088             502                    143,422             9,597,559          9,948,571            18,076,411         355,277             18,431,688        

ขาดทุนสาํหรับงวด -                         -                          -                          (43,692)              -                         -                         -                         -                         -                           (43,692)               20,531               (23,161)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                          -                          -                         (466)                   77                      -                         -                         (389)                     (389)                    (1,827)                (2,216)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                          -                          (43,692)              (466)                   77                      -                         -                         (389)                     (44,081)               18,704               (25,377)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 1,350,000          970,000              158,080              5,606,068          206,622             579                    143,422             9,597,559          9,948,182            18,032,330         373,981             18,406,311        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ทอีอก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุน รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาทีดิน ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,350,000                970,000                   158,080                   2,762,911                -                              5,240,991                

ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                              (656,959)                 -                              (656,959)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              (656,959)                 -                              (656,959)                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 1,350,000                970,000                   158,080                   2,105,952                -                              4,584,032                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 1,350,000                970,000                   158,080                   1,550,708                2,748,650                6,777,438                

ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                              (21,054)                   -                              (21,054)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              (21,054)                   -                              (21,054)                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565 1,350,000                970,000                   158,080                   1,529,654                2,748,650                6,756,384                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี 11,417               (490,159)            (31,476)              (659,859)            

รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 767,389             810,445             75,032               73,538               

   การลดค่าเช่าตามสญัญาจากผูใ้หเ้ช่า (51,389)              (10,843)              -                        -                        

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเพมิขึน(กลบัรายการ) (3)                      6,192                 5,097                 14                      

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 48,611               15,193               2,032                 984                    

   ขาดทุน(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 220                    (41)                    -                        -                        

   กลบัรายการการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (392)                   (95)                    -                        -                        

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิมขึน (8,697)                (7,008)                -                        -                        

   กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (33,445)              -                        -                        -                        

   ผลแตกต่างสุทธิของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินสัญญาเช่าจากการประเมินใหม่ 42,184                 -                          -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิมขึน -                        -                        -                        484,750             

   ค่าเผอืการลดมลูค่าของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                        -                        -                        69,000               

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                        8,903                 -                        -                        

   โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (8,526)                (10,070)              (14,519)              (12,780)              

   เงินปันผลรบั -                        -                        (6,487)                (49,220)              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,273                 7,367                 1,630                 1,667                 

   ดอกเบียรบั (30,276)              (19,157)              (71,459)              (47,688)              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 172,415             165,469             85,810               69,660               

   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (86,431)              4,589                 (86,431)              4,589                 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 830,350             480,785             (40,771)              (65,345)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรพัยจ์ากการดาํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (195,664)            (37,356)              2,119                 (18,254)              

   สินคา้คงเหลือ 39,469               59,132               2,247                 2,277                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (26,149)              (17,442)              19                      913                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (15,204)              (46,394)              49                      (215)                   

หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (56,918)              (131,125)            (2,296)                (17,597)              

   หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน (38,488)              4,832                 -                        (137)                   

   หนีสินหมุนเวียนอืน 9,772                 (13,951)              (3,968)                (14,563)              

   รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 16,961               (1,612)                4,422                 607                    

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (11,258)              (14,196)              (1,203)                (6,702)                

   จ่ายค่ารือถอน (2,322)                (1,328)                -                        -                        

   หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 13,231               451                    1,034                 (325)                   

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 563,780             281,796             (38,348)              (119,341)            

   เงินสดรับจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 11,839               -                        11,839               -                        

   จ่ายภาษีเงินได้ (2,046)                (5,290)                (3,269)                (2,043)                

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 573,573             276,506             (29,778)              (121,384)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบียรบั 2,023                 702                    71,459               44,930               

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        632,747             1,033,414          

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                        (10,200)              (1,379,951)         (2,046,600)         

เงินลงทุนและเงินใหกู้ย้ืมแก่การร่วมคา้เพิมขึน (45,408)              (83,316)              -                        -                        

เงินสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,324                 150                    12                      13                      

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (287,140)            (532,657)            (6,887)                (6,306)                

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (21,115)              (8,749)                -                        -                        

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 3,811                 3,771                 3,811                 3,771                 

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัย่อย -                        (141,484)            -                        (98,750)              

รับเงินปันผลจากบริษทัย่อย -                        -                        80,000               42,619               

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 6,487                 6,601                 6,487                 6,601                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง(เพมิขึน) 833                    (623)                   -                        -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (339,185)            (765,805)            (592,322)            (1,020,308)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -                        90,876               -                        -                        

ชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (169,443)            (499,322)            (100,000)            -                        

จ่ายดอกเบีย (109,978)            (76,521)              (89,233)              (73,188)              

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (441,785)            (362,355)            (1,830)                (1,831)                

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                        -                        76,435               240,860             

ชาํระคืนเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (43,312)              (43,242)              (81,009)              (285,983)            

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 800,000             1,394,709          800,000             1,261,954          

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (143,381)            (71,849)              (46,780)              -                        

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (107,899)            432,296             557,583             1,141,812          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน 8,247                 6,889                 -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 134,736             (50,114)              (64,517)              120                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 3,354,432 2,733,710 273,481 184,449

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 3,489,168          2,683,596          208,964             184,569             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไมเ่กียวขอ้งกบักระแสเงินสด

   ยอดหนีคา้งชาํระจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 101,456             90,729               852                    587                    

   ค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทาํสญัญาเช่า 13,177               54,993               -                        -                        

   เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                        49,750               -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี


