
 

 

 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     
(กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)     
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ          
สอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



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
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ริโภค                  
การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการประกอบกิจการ การด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 

สถานการณ์ดงักล่าวมีผลต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
อาหาร เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติและคนไทยท่ีลดลงรวมถึงลูกคา้ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารยงั
ไม่เขา้สู่ภาวะปกติ ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
ยงัไม่ส้ินสุด ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสด ตลอดจนการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามขอ้ก าหนดในสัญญากูย้ืมเงินในปัจจุบนัและใน
อนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 

 2 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัใน
นโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าเช่ารับ - - 733 733 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 71,458 47,688 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 16,250 16,250 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ - - 1,657 1,646 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - - 42,619 ตามการประกาศจา่ยเงินปันผล 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 779 2,570 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
คา่ใชจ้่ายอื่น - - 1,447 1,460 ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย - - 1,831 1,831 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ - - 9,192 3,530 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ค่าเช่ารับ 24,740 24,740 12,411 12,411 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ 6,487 6,601 6,487 6,601 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 
คา่เช่าจ่าย 45,886 45,886 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบักิจการร่วมคา้     
ดอกเบ้ียรับ 28,329 19,157 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั     
คา่เช่ารับ 3,570 3,570 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 829 624 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ้ื่น 361 276 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
คา่เช่าจ่าย 176,132 161,264 42,534 40,059 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 7,058 2,548 7,058 2,548 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ 9,432 9,104 4,432 4,221 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการดา้นการเงินและการบญัชี 9,626 9,099 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอืน่ - 3 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม  2565 และ                   
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 58,992 64,761 
กิจการร่วมคา้ 13,384 17,906 1,438 2,037 
บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 40,145 20,223 8,464 7,998 

รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 53,529 38,129 68,894 74,796 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

เงินปันผลค้างรับ - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - - 80,000 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 80,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 15,535 19,593 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 154,320 6,226 - 1 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  154,320 6,226 15,535 19,594 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ            
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
 (ร้อยละต่อปี)     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน       
กิจการร่วมคา้ 2.0 2.0 15,300 15,300 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว       
บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - - 9,145,954 8,398,750 

รวม   15,300 15,300 9,145,954 8,398,750 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย/การร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - 33,200 
เพ่ิมขึ้น 15,300 10,200 - - 
ลดลง - - - (33,200) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 15,300 10,200 - - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 9,444,533 6,064,865 
เพ่ิมขึ้น - - 1,379,951 2,046,600 
ลดลง - - (632,747) (1,000,214) 

รวม - - 10,191,737 7,111,251 
หกั: คา่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น - - (1,045,783) (1,016,083) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม - - 9,145,954 6,095,168 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการร่วมค้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมคา้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 15.3 
ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเม่ือทวงถาม 
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เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และ 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้ืมจากบคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย                           งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

 (ร้อยละต่อปี)     
เงินกู้ยืมระยะส้ัน       
บริษทัยอ่ย 2.0 - 3.0 2.0 - 3.0 - - 151,939 156,513 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.0 2.0 5,250 5,250 - - 
เงินกู้ยืมระยะยาว       

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0 3.0 61,125 61,125 - - 

รวม   66,375 66,375 151,939 156,513 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
บริษัทย่อย/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,250 - 156,513 376,520 
เพ่ิมขึ้น - 5,250 76,435 240,860 
ลดลง - - (81,009) (285,983) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 5,250 5,250 151,939 331,397 
เงินกู้ยืมระยะยาว     
บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61,125 52,329 - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 61,125 52,329 - - 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนัเป็นจ านวนเงิน 5.3 ลา้นบาท โดยเงินกูย้มืดงักล่าวจะครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน              
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวได้
ออกตัว๋สัญญาใช้เงินฉบบัใหม่เพื่อขยายระยะเวลาในการช าระคืนเงินตน้เป็นภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
หรือเม่ือบริษทัใหญ่ของบริษทัท่ีกูย้ืมสูญเสียการควบคุมในบริษทัท่ีกูย้ืมเงินแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้น
ก่อน 

ต่อมาบริษทัย่อยกูย้ืมเงินเพิ่มจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใช้เงิน  มีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

หนีสิ้นทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                         
31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
หนี้สินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว                 
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,817,849 1,847,072 - - 
ลดลง (11,470) (10,622) - - 
 1,806,379 1,836,450 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (62,152) (44,485) - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 1,744,227 1,791,965 - - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22 21 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 
รวม 23 22 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 93,198 112,817 4,515 7,972 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 43,971 36,449 1,632 7,046 
3 - 6 เดือน 7,319 1,904 223 10 
6 - 12 เดือน 8,342 6,257 3,276 52 
มากกวา่ 12 เดือน 26,073 17,963 5,810 5,821 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 178,903 175,390 15,456 20,901 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่             

จะเกิดขึ้น (28,921) (23,920) (11,944) (6,847) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, 
สุทธิ 149,982 151,470 3,512 14,054 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 149,982 151,470 3,512 14,054 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลกูหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,529 38,129 68,894 74,796 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 725,252 618,483 22,862 22,552 
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 115,196 65,335 34,040 25,122 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 27,105 6,984 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 921,082 728,931 125,796 122,470 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่             

จะเกิดขึ้น (71,035) (79,039) (14,538) (14,538) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 850,047 649,892 111,258 107,932 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,000,029 801,362 114,770 121,986 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 

4. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 500,415 513,195 491,844 507,211 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 7,284 7,422 - - 

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน (3,811) (3,771) (3,811) (3,771) 
เงินปันผลรับ (6,487) (6,601) - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 497,401 510,245 488,033 503,440 

ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565    
และ 2564 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มี
ราคาปิดอยูท่ี่ 5.50 บาท (31 ธนัวาคม 2564: 5.30 บาท) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 446 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 430 ลา้น
บาท) 

5. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 Centara Capital Limited (บริษทัยอ่ยทางออ้มในต่างประเทศ) ไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้น
สามญัท่ีเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงิน 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนท่ีจดทะเบียนเพิ่ม
ใหก้บั Centara Lagoon Private Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั  

6. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการร่วมค้า  

          เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2560 Centara Capital Limited (บริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศ) ไดเ้ขา้ท าสัญญา
ให้กูย้ืมเงินแก่ Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO (กิจการร่วมคา้) ส าหรับซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงแรม 
และอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนท่ีจะไดรั้บแจง้เป็นคร้ัง ๆ จากกิจการร่วมคา้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีก าหนดได้รับช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวน
พร้อมดอกเบ้ียภายในปี 2658 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม 
 2565 2564 2565 2564 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,845,442 1,175,634 
เพิ่มขึ้น 5.2 - 6.0 5.3 - 5.7 45,408 70,523 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน   (2,520) 52,161 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   1,888,330 1,298,318 
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7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
ของกลุ่มบริษทัมีราคาทุนรวมเพิ่มขึ้น 205 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างโรงแรม และ
การขยายสาขาของธุรกิจอาหาร 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  6,637,239 1,126,042 
เพิม่ขึ้น 13,177 - 
ลดลง (26,303) - 
เปล่ียนแปลงสัญญา (38,851) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (412,374) (29,719) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 15,141 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565       6,188,029 1,096,323 

9. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,964,298 1,463,000 
หกั:  ช าระคืนระหวา่งงวด (169,443) (100,000) 
ผลตา่งจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ต่างประเทศ (2,320) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,792,535 1,363,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้
เป็นจ านวนเงินรวม 1,400 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 612 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2564: 1,329 ล้านบาท 
(เฉพาะกิจการ: 612 ลา้นบาท)) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม    

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 
31 มีนาคม    

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอื่น 531,334 691,717 28,244 44,602 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  154,320 6,226 15,535 19,594 
เจา้หน้ีอืน่ 102,890 81,163 38,819 34,724 
เจา้หน้ีคา่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 101,456 186,940 852 1,301 
เงินมดัจ าห้องพกั 251,744 259,188 79,853 82,159 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,327,186 1,386,097 62,188 47,448 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 30,697 57,979 22,434 35,377 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 2,499,627 2,669,310 247,925 265,205 

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม    

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 
31 มีนาคม    

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 
เงินกูย้มืระยะยาว 11,124,857 10,553,781 9,929,186 9,259,554 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี  (2,075,605) (2,075,902) (1,690,503) (1,689,684) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,049,252 8,477,879 8,238,683 7,569,870 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                        
31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,553,781 5,574,679 9,259,554 4,311,839 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่มระหวา่งงวด 800,000 1,394,709 800,000 1,261,954 
 ตดัจ าหน่ายตน้ทุนเงินกูย้ืม

ระหวา่งงวด 2,843 311 2,843 311 
หกั:  ช าระคืนระหวา่งงวด (143,381) (71,849) (46,780) - 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (88,386) 26,769 (86,431) 4,589 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 11,124,857 6,924,619 9,929,186 5,578,693 
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 เงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัมีจ านวนทั้งส้ิน 670 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 716 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 
การกูย้มืจากธนาคารค ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯ 

 กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามท่ีระบุในสัญญากูย้มืเงิน  

 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน
เงิน 1,500 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 1,500 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2564: 2,300 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 2,300 
ลา้นบาท)) 

12. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ 
งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ)  31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม  
2564 

คร้ังท่ี 3/2559 2.78 29 กนัยายน 2565 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 2.97 29 กนัยายน 2566 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 3.39 29 กนัยายน 2569 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 1/2562 2.44 31 ตลุาคม 2567 600,000 600,000 
   3,100,000 3,100,000 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,000,000) (1,000,000) 

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี   2,100,000 2,100,000 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกู้เหล่าน้ีมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุน
ช าระแลว้ การจ าน า การจ านองสินทรัพยแ์ละการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีส าคญั



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะในการประกอบธุรกิจ ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัตอ่ไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
ส่วนงานโรงแรม 

และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนงานการขาย 

อาหารและไอศกรีม รวม 
รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายไดจ้ากการขายและบริการ           
- รายไดจ้ากภายนอก 1,062 439  2,616 2,240  3,678 2,679  - - 3,678 2,679  
- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1 - 16 13  17 13  (17) (13) - - 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,063 439  2,632 2,253  3,695 2,692  (17) (13) 3,678 2,679  
ตน้ทุนขายและบริการ (861) (565) (1,431) (1,249) (2,292) (1,814) 7 1  (2,285) (1,813) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 202 (126) 1,201 1,004  1,403 878  (10) (12) 1,393 866  
รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดอ้ื่น 432 307  26 41  458 348  (254) (253) 204 95  
ค่าใชจ้่ายในการขาย (47) (28) (98) (82) (145) (110) 19 9  (126) (101) 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (450) (937) (977) (902) (1,427) (1,839) 140 663  (1,287) (1,176) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน         
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4 (9) (4) -  - (9) - - - (9) 

คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (249) (189) (17) (31) (266) (220) 94 55  (172) (165) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงินได ้ (13) 10 (24) (1) 1 9 2 - (35) 9 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (121) (972) 107 29  (14) (943) (9) 462  (23) (481) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 
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14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม    

2565 
31 มีนาคม    

2565 
การก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรม 2,671.4 3.4 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   29.1 - 

รวม 2,700.5 3.4 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมขา้งตน้ไดร้วมส่วนแบ่งของ
กิจการในส่วนของภาระผกูพนัท่ีมีร่วมกนักบัผูล้งทุนรายอ่ืนในการร่วมคา้เป็นจ านวน 2,429.5 ลา้นบาท  

14.2 การค า้ประกนั 

14.2.1 หนงัสือค า้ประกนัธนาคาร  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม    

2565 
31 มีนาคม    

2565 
ประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเช่า 171 59 
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 45 8 
รวม 216 67 
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14.2.2 การค า้ประกนัระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯท่านหน่ึงไดค้  ้าประกนัการช าระหน้ีของ
บ ริษัท ย่อย ส่ี แ ห่ งต่ อธน าคารในประ เทศหลายแห่ ง  วง เงินค ้ าป ระกัน  2,452 ล้านบ าท               
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกูด้งักล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 1,099 ลา้นบาท  

บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงิน
เก่ียวกบัการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
เป็นจ านวนเงินรวม 60.8 ลา้นบาท  

14.3  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่าง ๆ 

ก) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมผสมคาร์บอเนตในประเทศไทย โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวจะไดรั้บเงินสนับสนุน หากบริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา โดยเงินสนับสนุนท่ีได้รับจะถูกบันทึกไวใ้นบัญชี “รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี” ใน               
งบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายในประเทศรายหน่ึงมีระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ี
ในสัญญา โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงซ้ือวตัถุดิบตามราคาและปริมาณท่ีระบุในสัญญาและตกลงท่ีจะ
ช าระเงินประกนัตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงจะไดรั้บเงินประกนัคืนทั้งจ านวนเม่ือส้ินสุดสัญญา 

ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาให้สิทธิผลิตและจ าหน่ายอาหารกบัธุรกิจอาหารในประเทศหลายแห่ง 
เพื่อรับสิทธิในการใช้สัญลกัษณ์ร้านคา้ (logo) ของกิจการเหล่านั้นในการด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อย
ดงักล่าวและเพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดงักล่าวบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีระบุใน
สัญญา รวมถึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

ง) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญารับโอนสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้ “Arigato” จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยดังกล่าวมีสิทธิท่ีจะเปิดร้านขายขนมปังและเคร่ืองด่ืมภายใต้เคร่ืองหมาย
ดงักล่าว และตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธ์ิตามท่ีระบุในสญัญา 

จ)  กิจการร่วมคา้ในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท ากบัสัญญาบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงของกิจการ  
ร่วมค้าเพื่ อรับสิทธ์ิในการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้เคร่ืองหมายการค้า (franchise agreement)                 
ในต่างประเทศโดยกิจการร่วมคา้ตอ้งจ่ายค่าสิทธิตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
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15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

15.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

15.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 
มีนาคม 
2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
มีนาคม 
2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
มีนาคม 
2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
มีนาคม 
2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในตราสารทนุ  - - 1 1 - - 1 1 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม                    
ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

16.    เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน 

ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ     
บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 408,000 หุ้น ในบริษทั เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชัน่ กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นจ านวนเงินประมาณ 520 ลา้นบาท โดย CRG ไดถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 51 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

17.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
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