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บรษัิทฯ ด ำเนนิมำตรกำรเชงิรุก
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 ในชว่งไตรมำส 2 ปี 2563 เศรษฐกจิท่ัวโลกรวมถงึเศรษฐกจิไทยไดร้ับผลกระทบอยำ่ง

มำกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) สบืเนื่องมำ

จำกในหลำยประเทศมีกำรประกำศมำตรกำรล็อคดำวน์ท ำใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกิจ

ลดลงอยำ่งมนัียส ำคัญซึง่คำดวำ่เศรษฐกจิมแีนวโนม้จะหดตัวต่อเนื่องตลอดทัง้ปี สง่ผล

ใหใ้นช่วงที่ผ่ำนมำเศรษฐกจิชะลอตัวอย่ำงรุนแรงกระทบกับธุรกจิทุกภำคส่วนโดย

กจิกรรมทำงเศรษฐกจิของไทยไดร้ับควำมกดดันจำกภำคกำรท่องเที่ยว กำรอุปโภค

บรโิภค และกำรสง่ออกทีห่ดตัวลง อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยไดม้มีำตรกำรคลำยล็อค

ดำวน์ทีละเฟสอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหเ้ริม่มีกำรเคลื่อนไหวของกจิกรรมทำงเศรษฐกิจ

ในชว่งตัง้แตก่ลำงเดอืนพฤษภำคมเป็นตน้มำ และไดปั้จจัยบวกจำกกำรทีภ่ำครัฐไดอ้อก

มำตรกำรเยียวยำต่ำงๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกจิที่เกดิขึน้ 

ส ำหรับปี 2563 เศรษฐกจิไทยมแีนวโนม้ขยำยตัวไดต้ ่ำกว่ำทีเ่คยคำดกำรณ์ไว ้ธนำคำร

แห่งประเทศไทยจงึไดป้รับลดประมำณกำรเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2563 จำก

เดมิคำดว่ำหดตัวตัวรอ้ยละ 5.3 มำเป็นหดตัวรอ้ยละ 8.1 และปรับลดอัตรำดอกเบี้ย

นโยบำยมำอยู่ที่รอ้ยละ 0.5 เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิและรักษำเสถียรภำพระบบกำรเงนิ

ตอ่ไป 

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย (“บรษัิทฯ” หรือ “เซ็นทรัล

พัฒนำ”) รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำไตรมำส 2 ปี 2563 มรีำยไดร้วม 4,732 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 48.6 และก ำไรสทุธ ิ467 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 81.1 (งวดหกเดอืน

แรกปี 2562 บรษัิทฯ มีรำยไดร้วม 16,154 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 9.4 และก ำไรสุทธ ิ

5,059 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 4.8 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักไดร้ับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในชว่งที่ผ่ำนมำ หำกไม่รวมรำยกำรที่

มไิดเ้กดิขึน้ประจ ำและผลกระทบจำกมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ มรีายได้

รวมและก าไรสุทธลิดลงรอ้ยละ 60.7 และ 123.5 ตามล าดบัจากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 บรษัิทฯ มีรำยไดร้วมลดลงรอ้ยละ 31.8 และ

ก ำไรสุทธิลดลงรอ้ยละ 65 จ ำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได ้

ด ำเนินกำรลดตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำรบรหิำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ และเป็นไปตำม

แผนงำนทีว่ำงไว ้เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผลกำรด ำเนนิงำนใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

สบืเนื่องจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ 

ไดป้ระกำศปิดศูนยก์ำรคำ้เป็นกำรชั่วครำวทัง้ 33 แห่งในประเทศไทย และ 1 แห่งใน

ประเทศมำเลเซยี รวมทัง้สิน้ 34 แห่ง โดยมรีะยะเวลำกำรปิดศูนยท์ีแ่ตกต่ำงกันตำมแต่

ละพืน้ทีร่ะหวำ่ง 45-56 วัน โดยยังคงเปิดใหบ้รกิำรในสว่นทีจ่ ำเป็นแกลู่กคำ้ บรษัิทฯ ได ้

ด ำเนนิมำตรกำรเชงิรุกเพื่อบรหิำรจัดกำรใหทั้นต่อเหตุกำรณ์ภำยใตปั้จจัยแวดลอ้มที่มี

กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็วอยู่ตลอดเวลำ โดยค ำนึงถงึผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทุกภำค

สว่น และมนีโยบำยบรหิำรตน้ทนุและจัดสรรทรัพยำกรภำยในบรษัิทใหเ้กดิประสทิธภิำพ

สงูสดุ รวมไปถงึกำรบรหิำรจัดกำรกระแสเงนิสดใหม้ีควำมเพยีงพอต่อกำรด ำเนนิธุรกจิ

ในสภำวะกำรณ์ปัจจุบัน บรษัิทฯ บรหิำรจัดกำรศูนยก์ำรคำ้ 34 แห่ง มพีืน้ทีใ่หเ้ช่ำสุทธิ

รวม 1.8 ลำ้นตำรำงเมตร (ตร.ม.) รวมถงึมีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรคำ้ในประเทศ

เฉลีย่ ณ สิน้ไตรมำส 2 ปี 2563 เทำ่กับรอ้ยละ 92 
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เหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาส 2 ปี 2563 
 

การบรหิารจดัการและด าเนนิธุรกจิภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 

 
บริษัทฯ ไดก้ลับมำเปิดใหบ้ริกำร
ศูนย์กำรคำ้ทั้ง 34 ศูนย์อีกครั ้งใน
เดือนพฤษภำคม 2563 ตำมที่มีกำร
ประกำศมำตรกำรผ่อนคลำยล็อค
ดำวนจ์ำกทำงภำครัฐ 
 
 
 
 
 
ด ำเนนิมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
และควำมสะอำดเชงิรุกภำยในศูนย์ 
เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูม้ำใช ้
บริกำรท ำใหจ้ ำนวนผูม้ำใชบ้ริกำร
ศนูยก์ำรคำ้ฟ้ืนตัวไดด้ ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เ ส ริม ส ร ้ำ ง แล ะช่ ว ย ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิจโดยด ำ เนินมำตรกำร
ช่วยเหลือเยียวยำผูป้ระกอบกำร
ภำยในศูนยก์ำรคำ้ที่ไดร้ับผลกระทบ
อยำ่งตอ่เนื่อง 
 
 
 
 
 
 
บริหำรตน้ทุนอย่ำงมีประสทิธิภำพ
และทบทวนแผนกำรลงทุนเพือ่รักษำ
สภำพคลอ่งในกำรด ำเนนิธรุกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้ปิดศูนยก์ารคา้ท ัว่ประเทศเป็นการช ัว่คราว

เพือ่ใหค้วามร่วมมอืภาครฐัอย่างเต็มทีใ่นการควบคุมการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ตำมทีม่ปีระกำศมำตรกำรควบคุมกำรระบำดของโรค COVID-19 ตัง้

แตวันที ่22 มนีำคม 2563 นัน้ ปัจจุบันบรษัิทฯ ไดท้ยอยเปิดศูนยก์ำรคำ้ตำมกำร

ประกำศผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์จำกทำงภำครัฐที่ก ำหนดใหศู้นยก์ำรคำ้ท่ัว

ประเทศกลับมำเปิดใหบ้ริกำรไดต้ั ้งแต่วันที่ 17 พฤษภำคม 2563 เป็นตน้มำ 

ในขณะที่ศูนย์กำรคำ้ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (Central i-City) ไดเ้ริ่มกลับมำเปิด

ใหบ้รกิำรเมือ่วันที ่4 พฤษภำคม 2563 ตำมประกำศของทำงรัฐบำลมำเลเซยี  

บรษัิทฯ ค ำนึงถงึควำมปลอดภัยของลูกคำ้และผูม้ำใชบ้ริกำรเป็นส ำคัญโดยมี

มำตรกำรดูแลป้องกันอย่ำงครอบคลุมและท่ัวถงึภำยในศูนย์จำกกำรจัดท ำแผน

แม่บท “เซ็นทรัล สะอำด มั่นใจ” ที่สำมำรถน ำมำปฏิบัติไดจ้ริงกับศูนย์กำรคำ้ 

รำ้นคำ้ และพนักงำน เพือ่ตอบรับวถิชีวีติใหม่ (New Normal) หรอืพฤตกิรรมของ

ผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ครอบคลมุในเรือ่งควำมสะอำดและควำมปลอดภัยใน 5 

แกนหลัก กว่ำ 75 มำตรกำร ไดแ้ก่ 1) กำรคัดกรองอย่ำงเขม้งวด (Extra 

Screening)  2) มำตรฐำน Social Distancing ทุกจุด  3) กำรตดิตำมเพื่อควำม

ปลอดภัย (Safety Tracking)  4) กำรใส่ใจในควำมสะอำดทุกจุดสัมผัส (Deep 

Cleaning) และ 5) แนวทำงลดกำรสมัผัส (Touchless Experience) ซึง่มำตรกำร

ดังกลำ่วสำมำรถเพิม่ควำมมั่นใจใหกั้บผูม้ำใชบ้รกิำรได ้ประกอบกับกำรผ่อนคลำย

มำตรกำรล็อคดำวน์เพิม่เตมิจำกภำครัฐ สง่ผลใหจ้ ำนวนผูม้ำเยี่ยมชมศูนยก์ำรคำ้ 

(Traffic) ณ เดือนมถิุนำยน 2563 กลับมำอยู่ที่ระดับสูงกว่ำรอ้ยละ 60-70 จำก

จ ำนวน Traffic ในชว่งสถำนกำรณ์ปกต ิจะมเีพยีงศูนยก์ำรคำ้บำงแห่งทีย่ังฟ้ืนตัว

ไม่ดนัีก เนื่องจำกมผีูเ้ขำ้ใชบ้รกิำรเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศทีล่ดลงจำก

สถำนกำรณ์ COVID-19 แต่ในภำพรวมนัน้ยังมีทศิทำงฟ้ืนตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อย

ไป บรษัิทฯ มกีำรตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ดิ พรอ้มปรับกลยุทธ์กำรบรหิำร

ศูนย์กำรคำ้และกจิกรรมกำรตลำดเพื่อตอบรับควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ใน

ประเทศอยูต่ลอดเวลำ 

บรษัิทฯ ยังคงด ำเนนิมำตรกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืผูเ้ชำ่โดยพจิำรณำยกเวน้ค่ำเชำ่

ใหแ้กร่ำ้นคำ้ทีต่อ้งหยุดด ำเนนิกำรตำมประกำศของภำครัฐในชว่งล็อคดำวน์ และ

พิจำรณำใหส้่วนลดค่ำเช่ำแก่รำ้นคำ้แต่ละรำยในทุกศูนย์กำรคำ้ในระดับที่

เหมำะสม เพื่อช่วยเหลอืเยียวยำรำ้นคำ้ในศูนย์กำรคำ้ของบรษัิทฯ แลว้แต่กรณี 

โดยพิจำรณำจำกกำรฟ้ืนตัวของจ ำนวน Traffic ของศูนย์กำรคำ้ ประเภทของ

ธุรกจิที่ไดร้ับผลกระทบ และยอดขำยรำ้นคำ้ เป็นหลัก ปัจจุบันรำ้นคำ้ไดก้ลับมำ

เปิดใหบ้ริกำรเกือบทัง้หมดแลว้ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดแคมเปญและกิจกรรม

ส่งเสรมิกำรขำยต่ำงๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกจิและช่วยเหลือรำ้นคำ้ที่เป็น

ผูป้ระกอบกำรขนำดเล็ก (SME) 

ในช่วงเวลำที่มีกำรปิดศูนยก์ำรคำ้เป็นกำรชั่วครำวนัน้ บรษัิทฯ ไดด้ ำเนินกำรลด

ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ อย่ำงรัดกุมและเป็นไปตำมแผนที่วำงไว ้เพื่อบรรเทำ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อรำยไดแ้ละควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร แมว้ำ่คำ่ใชจ่้ำยผัน

แปรบำงส่วนจะกลับมำจำกกำรกลับมำเปิดใหบ้ริกำรศูนย์กำรคำ้ อำทิ ค่ำ

สำธำรณูปโภค ค่ำใชจ่้ำยผูใ้หบ้รกิำรจำกภำยนอก (Outsource) ตำมระดับกำร

ปฏบัิตงิำนทเีป็นปกต ิอยำ่งไรก็ตำม ยังมคีำ่ใชจ่้ำยทียั่งคงควบคมุไดจ้ำกมำตรกำร

ลดค่ำใชจ่้ำยที่ไม่จ ำเป็นท่ัวทัง้องค์กร และเพื่อรองรับสภำวะกำรด ำเนินธุรกจิ

ท่ำมกลำงวิกฤต COVID-19 ประกอบกับชะลอแผนกำรลงทุนในปี 2563 เพื่อ

เตรียมควำมพรอ้มดำ้นสภำพคล่องใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนนิธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง

ในสถำนกำรณ์ทีไ่มแ่น่นอน  
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เปิดใหบ้รกิำรโรงแรมเซ็นทำรำและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธำนี อีก
ครัง้ เมือ่วันที ่ 1 กรกฎำคม 2563 

บรษิทัฯ กลบัมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช ัน่เซ็นเตอร ์

อุดรธานตีัง้แต่วันที ่1 กรกฎำคม 2563 ภำยหลังจำกปิดใหบ้รกิำรชั่วครำวไปเมือ่

วันที่ 1 เมษำยน 2563 จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 ท ำใหจ้ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำตลิดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ กอปรกับ

กำรประกำศมำตรกำรล็อคดำวน์จำกทำงภำครัฐเพื่อจ ำ กัดกำรเดินทำง

ภำยในประเทศ จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว บริษัทฯ ไดด้ ำเนินกำรลดตน้ทุนให ้

สอดคลอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงของรำยได ้พรอ้มทัง้เริม่ปรับปรุงโรงแรม ฮลิตัน 

พัทยำ ตัง้แต่เดือนพฤษภำคม ไปจนถงึ เดือนพฤศจกิำยน 2563 เพื่อยกระดับ

ประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำนและเตรยีมพรอ้มเปิดใหบ้รกิำรใหมต่อ่ไป  

   

การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use development) 

โครงกำรแนวรำบ “เอสเซน็ท ์ทำวน์” 

ที่ พิ ษ ณุ โ ล ก  แ ล ะ  “นิ น ญ ำ 

กัลปพฤกษ์” ที่กรุงเทพฯ ไดร้ับกำร

ตอบรับเป็นอย่ำงดีและมีกำรโอน

โครงกำรอยำ่งตอ่เนื่อง  

 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวั 2 โครงการใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2563 ทีผ่่านมาตาม

แผน ไดแ้ก ่เอสเซ็นท ์ทำวน์ พษิณุโลก เป็นโครงกำรทำวน์โฮม และโครงกำร 

นินญำ กัลปพฤกษ์ เป็นโครงกำรบำ้นแฝด โดยมีจ ำนวนลูกคำ้ที่สนใจและเขำ้

เยีย่มชมโครงกำรมำกพอสมควร แมว้่ำอุปสงคใ์นตลำดอสังหำรมิทรัพยโ์ดยรวม

ไดร้ับผลกระทบทำงออ้มจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 แต่บรษัิทฯ ยังสำมำรถโอน

โครงกำรทีพ่ัฒนำแลว้เสร็จใหแ้กลู่กคำ้ไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง 

โครงการทีพ่กัอาศยัทีส่รา้งเสร็จและโอนใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ จ ำนวน 7 แห่ง 

ไดแ้ก ่เอสเซ็นท ์ระยอง เชยีงใหม ่ขอนแกน่ และเอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงใหม ่เอส

เซ็นท์ วิลล์ เชียงรำยที่โอนหอ้งใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ทั้งหมด ส่วน เอสเซ็นท์ 

นครรำชสมีำ และฟิล พหล 34 ที่ก่อสรำ้งแลว้เสร็จและอยู่ระหว่ำงกำรโอนให ้

ลกูคำ้ 

โครงการทีพ่กัอาศยัทีเ่ปิดจองแลว้และอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง จ ำนวน 5 

แห่ง ประกอบดว้ย 1) เอสเซ็นท ์อบุลรำชธำนี มยีอดจองรอ้ยละ 85 และคำดว่ำ

จะก่อสรำ้งเสร็จและพรอ้มโอนภำยในปี 2563 ; 2) เอสเซ็นท์ พำร์ควิลล์ 

เชยีงใหม่ มียอดจองกว่ำรอ้ยละ 50 และคำดว่ำจะก่อสรำ้งเสร็จและพรอ้มโอน

ภำยในปี 2563 ; 3) เอสเซ็นท์ ทำวน์ พษิณุโลก มีกำรขำยและโอนแลว้ 19      

ยูนติ โดยอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งยูนิตเพิม่เตมิ และ 4) นนิญำ กัลปพฤกษ์ กำร

ขำยและโอนแลว้ 14 ยูนิต และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งยูนิตเพิม่เตมิ และ 5) 

โครงกำรนยิำม บรมรำชชนนี เป็นโครงกำรบำ้นเดีย่วบนถนนบรมรำชชนนีทีไ่ดม้ี

กำรโอนบำ้นใหลู้กคำ้แลว้ทัง้หมด 5 ยูนิต และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งและ

ตกแตง่จ ำนวนยนูติเพิม่เตมิเพือ่รองรับอปุสงคใ์นอนำคต 
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ผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2563 
 

 

 
 

(1) สนิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ำยใต ้CPNREIT ประกอบดว้ยศนูยก์ำรคำ้จ ำนวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่1) เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2 เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3 เซ็นทรัลพลำซำ    ป่ิน
เกลำ้ (รวมถงึอำคำรส ำนักงำน ป่ินเกลำ้ ทำวเวอร ์เอ และ บ)ี เซ็นทรัลพลำซำ เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ และเซ็นทรัลเฟสตวัิล พัทยำ บชี  2) โรงแรม 1 แหง่ ไดแ้ก ่ฮลิ
ตัน พัทยำ และ 3) อำคำรส ำนักงำนภำยใตก้ำรบรหิำรของ GLAND ไดแ้ก ่เดอะไนน์ ทำวเวอรส์ และยนูลิเีวอร ์เฮำ้ส ์แกรนด ์ซึง่ไดร้ับโอนสทิธกิำรเชำ่จำกกองทรสัต ์
GLANDRT ในไตรมำส 1 ปี 2563  ฤ 

(2) สนิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ำยใต ้CPNCG ประกอบดว้ยอำคำรส ำนักงำน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์
(3) อัตรำกำรเชำ่พืน้ทีข่องแตล่ะกลุม่ธรุกจิ (ยกเวน้ธรุกจิขำยอสังหำรมิทรัพย)์ เป็นคำ่เฉลีย่ในแตล่ะไตรมำส 
(4) โครงกำรเซ็นทรัล ภเูก็ต ประกอบดว้ย เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสตำ้ และเซ็นทรลั ภเูก็ต เฟสตวัิล ซึง่นับเป็น 1 โครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพรวม 

บรษัิทฯ ม ี4 ธุรกจิภำยใตก้ำรบรหิำรงำน ไดแ้ก ่1) ธุรกจิศูนยก์ำรคำ้และส ำนักงำน

ใหเ้ชำ่ 2) ธุรกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำร 3) ธุรกจิโรงแรม และ 4) ธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์

ทีพ่ักอำศัย ซึง่รวมอสังหำรมิทรัพยท์ี่ไดโ้อนไปยังทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำร

เช่ำอสังหำรมิทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำ

อสงัหำรมิทรัพย ์CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท (CPNCG)  

บรษัิทฯ มศีูนยก์ำรคำ้ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนรวม 34 โครงกำร (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

และปรมิณฑล 15 โครงกำร ตำ่งจังหวัด 18 โครงกำร และตำ่งประเทศ 1 โครงกำร) 

อำคำรส ำนักงำนใหเ้ชำ่ 7 อำคำร ศนูยอ์ำหำรทัง้สิน้ 30 แหง่ โรงแรม 2 แหง่ ไดแ้ก ่

เซนทำรำ อุดรธำนี และ ฮลิตัน พัทยำ โครงกำรทีพ่ักอำศัยเพื่อขำย 12 โครงกำร 

ประกอบดว้ย โครงกำรแนวสงู 9 โครงกำร แนวรำบ 3 โครงกำร  

ณ สิน้ไตรมำส 2 ปี 2563 มีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ศูนยก์ำรคำ้ในประเทศของบรษัิทฯ 

เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 92 เท่ำกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยศูนยก์ำรคำ้สว่นใหญ่สำมำรถ

รักษำอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ใหอ้ยู่ในระดับสูงได ้แมม้ีผูเ้ช่ำที่ไดร้ับผลกระทบจำก

ตารางที ่1: สรปุพืน้ทีใ่หเ้ชา่และอตัราการเชา่พืน้ที่

 

อตัราการเชา่/

ขายพืน้ที ่

(รอ้ยละ)(3)

ณ ไตรมาส 2

จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. 2563

ธรุกจิศนูยก์ารคา้

ศนูยก์ารคา้ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 15 930,201 15 783,088 3 147,113 94

ศนูยก์ารคา้ในตา่งจังหวดั(4) 18 794,053 18 726,587 2 67,466 90

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ในประเทศ 33 1,724,254 33 1,509,675 5 214,579 92

ศนูยก์ารคา้ในตา่งประเทศ 1 83,941 1 83,941 83

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ท ัง้หมด 34 1,808,195 34 1,593,616 5 214,579 92

ธรุกจิอืน่

อาคารส านักงาน 7 172,255 5 56,194 2 34,389 7 81,672 94

โรงแรม 2 561 หอ้ง 1 259 หอ้ง 1 302 หอ้ง 0

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 7 2727 ยูนติ 7 2727 ยูนติ 90

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวราบ) 3 573 ยูนติ 3 573 ยูนติ 7

สนิทรัพยภ์ายใตบ้รษัิท GLAND

อาคารส านักงาน 3 148,938 1 67,606 2 81,332 90

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 1 1991 ยูนติ 1 1991 ยูนติ 99

พื้นทีค่า้ปลกีในอาคารตา่งๆ 24,196 24,196 64

 
อตัราการเชา่/

ขายพืน้ที ่

(รอ้ยละ)

ณ ไตรมาส 2

จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. 2563

ธรุกจิอืน่

อาคารส านักงาน 3 148,938 1 67,606 2 81,332 90

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 1 1991 ยูนติ 1 1991 ยูนติ 99

พื้นทีค่า้ปลกีในอาคารตา่งๆ 24,196 24,196 64

รวม

จ านวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ CPN ณ ไตรมาส 2 ปี 2563

CPN CPNREIT(1) CPNCG(2)

จ านวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ GLAND

ณ ไตรมาส 2 ปี 2563

รวม GLAND CPNREIT(1)
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รำยไดจ้ำกกำรเช่ำและบริกำรของ

ศนูยก์ำรคำ้เดมิลดลงรอ้ยละ 61 จำกปี

กอ่นหนำ้ 

เหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นจ ำนวนมำก แต่บริษัทฯ ไดใ้หค้วำม

ช่วยเหลือแก่ผูเ้ช่ำมำโดยตลอด ตำมที่ไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ ท ำใหผู้เ้ช่ำสำมำรถ

กลับมำเปิดใหบ้รกิำรในศูนยก์ำรคำ้ไดอ้กีครัง้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ สำมำรถรักษำอัตรำ

พืน้ทีเ่ชำ่ไวไ้ด ้ 

รำยไดจ้ำกกำรเช่ำและบรกิำรของศูนย์กำรคำ้เดมิ (same store rental revenue 

growth) ในไตรมำส 2 ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 61 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวด

หกเดอืนแรกปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 34) เนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 ท ำให ้

มีกำรปรับลดค่ำเช่ำเพื่อชว่ยเหลอืผูเ้ช่ำที่ไดร้ับผลกระทบ รวมถงึมีกำรจัดกจิกรรม

และอเีวน้ทต์่ำงๆ ที่ลดลงจำกกำรปิดใหบ้รกิำรศูนย์กำรคำ้ชั่วครำวตำมที่กล่ำวไว ้

ขำ้งตน้ โดยตัวเลขดังกล่ำวไม่นับรวม 1.) ศูนย์กำรคำ้ใหม่ที่เปิดด ำเนินกำรในปี 

2562 ไดแ้ก ่เซ็นทรัล ไอ-ซติี ้และเซ็นทรัล วลิเลจ 2.) ศูนยก์ำรคำ้ทีม่กีำรปรับปรุง

ในปี 2562 และ 2563 ไดแ้ก่ เซ็นทรัลเวลิด ์เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพรำ้ว เซ็นทรัล

พลำซำ ชลบุรี เซ็นทรัลพลำซำ เชยีงรำย เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตวัิล เซ็นทรัลเฟส

ตวัิล พัทยำ บชี เซ็นทรัลพลำซำ เชยีงใหม ่และเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2  

สรปุผลการด าเนนิงาน GLAND  

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563  GLAND มสีนิทรัพยท์ีด่ ำเนนิกำรแลว้ ประกอบดว้ย 1) 

อำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำ 3 อำคำร (อัตรำกำรเช่ำพื้นที่รวมรอ้ยละ 90) ซึง่นับรวม

อำคำรส ำนักงำน 2 โครงกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรบรหิำรจัดกำรโดยกองทรัสต ์CPNREIT 

หลังจำกทีม่กีำรโอนสทิธกิำรเชำ่โครงกำรจำกกองทรัสตเ์พือ่กำรลงทุนในสทิธกิำร

เชำ่อสังหำรมิทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน จแีลนด ์(GLANDRT) ในไตรมำส 1 ปี 2563  

2) โครงกำรทีพ่ักอำศัยเพือ่ขำย 1 โครงกำร (รวม 1,991 ยนูติ โดยปัจจุบันมจี ำนวน

รอขำยและโอนอยู่ 16 ยูนิต) 3) พื้นที่คำ้ปลกีใหเ้ช่ำในอำคำรส ำนักงำนและที่พัก

อำศัยรวมกัน 24,196 ตร.ม. (อัตรำกำรเช่ำพื้นที่รวมรอ้ยละ 64) และ 4) ที่ดนิยัง

ไม่ไดพ้ัฒนำอกี 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงส ำหรับพัฒนำโครงกำรรูปแบบผสม 

(Mixed-use development) และอกี 2 แปลงส ำหรับพัฒนำโครงกำรทีพ่ักอำศัย 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ รับรูผ้ลกำรด ำเนนิงำนของ GLAND ทีไ่มร่วมรำยกำร

ที่มไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ โดยมีรำยไดร้วม 357 ลำ้นบำท และก ำไรสุทธ ิ65 ลำ้น

บำท (งวดหกเดอืนแรกมรีำยไดร้วม 754 ลำ้นบำท และก ำไรสทุธ ิ85 ลำ้นบำท) ซึง่

แตกต่ำงจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ GLAND เนื่องจำกบรษัิทฯ มกีำรบันทกึ

มูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ซึง่เทียบเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมที่ GLAND 

บันทกึไว ้ณ วันทีเ่ขำ้ซือ้กจิกำรในปี 2561 จงึสง่ผลใหค้่ำเสือ่มและกำรตัดจ ำหน่ำย 

ซึง่เป็นตน้ทุนหลักในกำรด ำเนนิงำนของ GLAND ทีบ่รษัิทฯ รับรูนั้น้สงูกว่ำค่ำเสือ่ม

และตัดจ ำหน่ำยที ่GLAND บันทกึตำมตน้ทนุเดมิ 

   

รายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

บรษัิทฯ มรีำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำในช่วงไตรมำส 2 และงวดหกเดอืนแรกปี 

2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ดังตอ่ไปนี้ 

• ในไตรมำส 1 ปี 2563 กองทรัสต ์GLANDRT ซึง่ GLAND มสีัดสว่นถอืครอง

รอ้ยละ 15 ไดเ้ลกิกองและเพกิถอนกำรกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดท้ ำกำรโอนสทิธกิำรบรหิำรงำนใน

โครงกำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ส แกรนด ์พระรำม 9  และโครงกำรยูนิลีเวอร์ 

เฮำ้ส ์แกรนด ์พระรำม 9 ใหแ้กก่องทรัสต ์CPNREIT โดยบรษัิทฯ ไดบั้นทกึ

รำยกำรดังกลำ่วในงบกำรเงนิรวมดังตอ่ไปนี้ 

• รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำสนิทรัพย ์จ ำนวน 270 ลำ้นบำท 

ซึง่บันทกึอยูใ่นสว่นแบง่ก ำไรขำดทนุจำกบรษัิทร่วม 

• ค่ำใชจ่้ำยในกำรยกเลกิกองทรัสต ์GLANDRT จ ำนวน 227 ลำ้นบำท 

ซึง่บันทกึอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 



บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
หนำ้ที ่6 จำก 16  

 

• ค่ำใชจ่้ำยภำษีจำกเงนิปันผลรับจำก GLANDRT จ ำนวน 62 ลำ้นบำท 

ซึง่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลครั ้งสุดทำ้ยของ GLANDRT ก่อนยกเลิก

กองทรัสต ์

• คำ่นำยหนำ้กำรขำย asset จำก GLANDRT เขำ้ CPNREIT จ ำนวน 56 

ลำ้นบำท บันทกึอยูใ่นรำยไดค้ำ่บรหิำรจัดกำร 

• ในไตรมำส 1 ปี 2563 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำเงนิทุน (Financial 

lease) จ ำนวน 2,796 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรบันทกึในรำยไดอ้ืน่ๆ และเป็นกำร

บันทกึรำยไดค้รัง้เดยีวตำมมำตรฐำนกำรบัญช ีอย่ำงไรก็ด ีรำยกำรดังกล่ำว

ไม่มีผลต่อกระแสเงนิสด รวมถงึมีกำรบันทกึค่ำใชจ่้ำยภำษีจำกรำยไดจ้ำก

สญัญำเชำ่เงนิทนุ จ ำนวน 559 ลำ้นบำท 

• บรษัิทฯ มีกำรบันทกึค่ำใชจ่้ำยที่เกีย่วขอ้งกับเครื่องมือทำงกำรเงนิ ซึง่เป็น

รำยกำรที่มไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร จ ำนวน 

115 ลำ้นบำทในไตรมำส 1 และ 124 ลำ้นบำทในไตรมำส 2 ปี 2563 (งวด

หกเดอืนแรกของปี 2563 จ ำนวน 239 ลำ้นบำท)  

• ในไตรมำส 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีกำรบันทึกเงินชดเชยค่ำประกันภัยจำก

เหตกุำรณ์ไฟไหมท้ีเ่ซ็นทรัลเวลิด ์จ ำนวน 280 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลกระทบจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 บรษัิทฯ ไดป้รับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับที ่9 กลุม่เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TFRS9) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ (TFRS16) ซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ดังนี้ (ดู

รำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 3 เรือ่ง “กำรเปลีย่นแปลง

นโยบำยกำรบัญช”ี) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS9) ไม่มีผลกระทบเป็น

นัยส ำคัญกับงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 (TFRS16) สญัญาเช่า มี

ผลกระทบเป็นนัยส ำคัญจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยทำงบัญชตี่องบแสดงฐำนะ

ทำงกำรเงนิ ซึง่รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรบันทกึเพียงครัง้เดยีวในงวดไตรมำส 1 ปี 

2563 เทำ่นัน้  

ส ำหรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงบัญชีต่องบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ มดีังนี้ 

• บรษัิทฯ บันทกึตน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำร ลดลงสทุธ ิ223 ลบ. จำกกำรที่

ตน้ทุนสัญญำเชำ่ลดลง 610 ลำ้นบำท และตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัด

จ ำหน่ำยสทิธกิำรใชส้นิทรัพย ์(ROU) เพิม่ขึน้ 387 ลำ้นบำท (งวดหกเดอืน

แรก ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ลดลงสุทธิ 449 ลำ้นบำท จำกกำรที่

ตน้ทุนสัญญำเช่ำลดลง 1,249 ลำ้นบำท และตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำและค่ำ

ตัดจ ำหน่ำย ROU เพิม่ขึน้ 800 ลำ้นบำท) 

• บรษัิทฯ บันทกึตน้ทุนทำงกำรเงนิ เพิม่ขึน้ 293 ลำ้นบำท (งวดหกเดอืน

แรก ตน้ทนุทำงกำรเงนิ เพิม่ขึน้ 588 ลำ้นบำท) 

• ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มกีำรบันทกึรำยไดค้ำ่เชำ่ ซึง่รวมถงึสว่นลด

ค่ำเช่ำที่บรษัิทฯ ประมำณกำรณ์ไวเ้พื่อช่วยเหลอืผูเ้ช่ำที่ไดร้ับผลกระทบ

จำกกำรสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นลักษณะเสน้ตรงตลอดอำยุสัญญำ

ของผูเ้ช่ำตำมมำตรฐำนบัญช ีจ ำนวน 839 ลำ้นบำท รวมถงึมีกำรบันทกึ

คำ่ใชจ่้ำยภำษีจำกกำรบันทกึรำยกำรค่ำเชำ่ดังกลำ่ว จ ำนวน 168 ลำ้นบำท 

ซึง่รำยกำรดังกลำ่วไมม่ผีลต่อกระแสเงนิสด 
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สรปุรายการปรบัปรงุจากงบการเงนิ เพือ่ประกอบค าอธบิายผลการด าเนนิงานหลกัประจ าไตรมาส 2 ปี 2563

คา่ใชจ้า่ย

สญัญาเชา่

คา่ตดั

จ าหนา่ย ROU

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 3,928 3,928 -839 3,089

รายไดจ้ากธุรกจิตา่งๆ 351 351 351

รายไดอ้ืน่ 452 -280 172 172

รวมรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 4,731 -280 4,451 0 -839 3,612

ตน้ทนุการเชา่และบรกิาร 2,761 2,761 -610 387 2,984

ตน้ทนุของธุรกจิตา่งๆ 294 294 294

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,205 -124 1,081 1,081

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงาน 471 -156 315 -610 387 0 -839 -747

(+)สว่นแบง่ก าไรจากบ.ร่วม / ร่วมคา้ 104 104 104

(+)รายไดจ้ากการลงทนุ 370 370 -321 49

(-)ตน้ทนุทางการเงนิ 490 490 197

(-)ภาษีเงนิได ้ 20 20 -168 -148

(-)สว่นของผูไ้ม่มอี านาจควบคมุ -32 -32 -32

ก าไรสทุธ ิสว่นของบรษิทัฯ 467 -156 311 -321 -671 -611

ผลการด าเนนิงาน

หลกั (ไมร่วม

มาตรฐาน 

TFRS16)

คา่เชา่
ปรบัรายการ

สญัญาเชา่

เงนิทุน

ตดัจ าหนา่ย

รายไดค้า่เชา่

และสว่นลด

70

-293

หนว่ย: ลา้นบาท

ผลการ

ด าเนนิงาน

จากงบการเงนิ

รายการทีม่ไิด ้

เกดิข ึน้เป็น

ประจ า

ผลการ

ด าเนนิงาน

หลกั

มาตรฐาน TFRS16 ในปีปจัจบุนั

สรปุรายการปรบัปรงุจากงบการเงนิ เพือ่ประกอบค าอธบิายผลการด าเนนิงานหลกัประจ างวด 6 เดอืนแรก ปี 2563

คา่ใชจ้า่ย

สญัญาเชา่

คา่ตดั

จ าหนา่ย ROU

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 11,410 11,410 -839 10,571

รายไดจ้ากธุรกจิตา่งๆ 1,069 1,069 1,069

รายไดอ้ืน่ 3,675 -3,132 543 543

รวมรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 16,154 -3,132 13,022 0 -839 12,183

ตน้ทนุการเชา่และบรกิาร 6,394 6,394 -1,249 800 6,843

ตน้ทนุของธุรกจิตา่งๆ 698 698 698

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 2,929 -466 2,463 2,463

ก าไรจากการด าเนนิงาน 6,133 -2,666 3,467 -1,249 800 0 -839 2,179

(+)สว่นแบง่ก าไรจากบ.ร่วม / ร่วมคา้ 685 -270 415 415

(+)รายไดจ้ากการลงทนุ 405 405 -321 84

(-)ตน้ทนุทางการเงนิ 971 971 383

(-)ภาษีเงนิได ้ 1,197 -621 576 -168 408

(-)สว่นของผูไ้ม่มอี านาจควบคมุ -4 -4 -4

ก าไรสทุธ ิสว่นของบรษิทัฯ 5,059 -2,315 2,744 -321 -671 1,891

ผลการด าเนนิงาน

หลกั (ไมร่วม

มาตรฐาน 

TFRS16)

คา่เชา่
ปรบัรายการ

สญัญาเชา่

เงนิทุน

ตดัจ าหนา่ย

รายไดค้า่เชา่

และสว่นลด

-588

139

หนว่ย: ลา้นบาท

ผลการ

ด าเนนิงาน

จากงบการเงนิ

รายการทีม่ไิด ้

เกดิข ึน้เป็น

ประจ า

ผลการ

ด าเนนิงาน

หลกั

มาตรฐาน TFRS16 ในปีปจัจบุนั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มกีำรบันทกึลกูหนี้ทีเ่กดิจำกจำกสญัญำเชำ่

เงินทุน (Financial lease) รวมอยู่ในรำยไดจ้ำกกำรลงทุน จ ำนวน 321 

ลำ้นบำท เป็นกำรบันทกึรำยไดต้ำมมำตรฐำนกำรบัญชไีปจนถงึปี 2568 

อยำ่งไรก็ด ีรำยกำรดังกลำ่วไมม่ผีลตอ่กระแสเงนิสด 

 

ผลกระทบท ัง้หมดจากรายการที่ม ิได้เกิดขึ้นเป็นประจ าและจากการ

เปลีย่นแปลงนโยบายทางบญัชตีอ่งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาส 2 ปี 

2563 และงวดหกเดอืนแรกปี 2563 มดีงันี ้
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รำยไดร้วมลดลงรอ้ยละ 60.7 

ขณะเดยีวกันตน้ทนุรวมลดลงรอ้ยละ 

26.9 จำกปีกอ่นหนำ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรลดลงรอ้ยละ 

37 จำกปีกอ่นหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้และอัตรำก ำไรจำก

กำรด ำเนินงำนอยู่ที่รอ้ยละ 4.7 และ  

-19.1 ตำมล ำดับ 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนดังต่อไปนี้ ไมร่วมผลกระทบจำกรำยกำรที่

มไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญช ีทีก่ล่ำวไวก้อ่นหนำ้ 

ซึ่งเป็นขอ้มูลที่บริษัทฯ ไดป้ระมำณกำรณ์อย่ำงดีที่สุด เพื่อสะทอ้นต่อผลกำร

ด ำเนนิงำนตำมควำมเป็นจรงิ และอำจมคีวำมแตกต่ำงจำกขอ้มูลบนงบกำรเงนิของ

บรษัิทฯ ซึง่ไดร้ับกำรตรวจสอบและ/หรอืสอบทำนแลว้โดยผูต้รวจสอบบัญชทีี่ไดร้ับ

อนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(กลต.) 

รายไดร้วม 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มีรำยไดร้วม 3,613 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 60.7 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้ (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 เท ่ำกับ 12,183 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 31.8 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำกกำรลดลง

ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร โดยเป็นไตรมำสที่ไดร้ับผลกระทบอย่ำงมำก

จำกชว่งล็อคดำวน ์

ตน้ทนุรวม 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนรวม 3,278 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 26.9 

จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 เท ่ำกับ 7,542 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 11.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำกกำรลดลงของ

ตน้ทนุจำกกำรปิดใหบ้รกิำรศนูยก์ำรคำ้ชัว่ครำวซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยได ้

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร ไดแ้ก ่คำ่ใชจ่้ำยบคุลำกรสว่นกลำงและผูบ้รหิำร คำ่โฆษณำ

ประชำสัมพันธ ์ค่ำเครื่องใชส้ ำนักงำนและของใชส้ิน้เปลอืง ค่ำเช่ำโรงแรม ฮลิตัน 

พัทยำ ทีจ่่ำยให ้CPNREIT คำ่ธรรมเนียมและคำ่ทีป่รกึษำต่ำงๆ รวมถงึคำ่เสือ่มรำคำ

และคำ่ตัดจ ำหน่ำยอปุกรณ์ส ำนักงำนและสนิทรัพยข์องโรงแรม 

บรษัิทฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 2 ปี 2563 เท่ำกับ 1,081 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 37 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดหกเดือนแรกปี 2562 เท ่ำกับ 

2,463 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 21.5 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) เป็นผลจำก

ค่ำใชจ่้ำยกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ที่ลดลงในช่วงปิดศูนย์กำรคำ้ชั่วครำว 

ค่ำใชจ่้ำยกำรบรหิำร ซึง่รวมถงึค่ำเช่ำที่บรษัิทจ่ำยใหกั้บ CPNREIT ในฐำนะผูเ้ช่ำ

ชว่งโรงแรม ฮลิตัน พัทยำ ทีล่ดลง โดยบรษัิทฯ มกีำรบรหิำรคำ่ใชจ่้ำยกำรบรหิำรให ้

มปีระสทิธผิลและสอดคลอ้งกับรำยไดท้ีล่ดลงเพือ่รักษำกำรด ำเนนิธรุกจิใหเ้ป็นปกติ

ในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน ส่งผลใหส้ัดส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดร้วมอยู่ที่

รอ้ยละ 29.9 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 18.3 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรก

ปี 2562 รวมอยูท่ีร่อ้ยละ 20.2 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 17.5 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) 

เนื่องจำกกำรลดลงของรำยไดเ้ป็นสัดสว่นทีม่ำกกว่ำกำรลดลงของค่ำใชจ่้ำยในกำร

บรหิำร 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ และอตัราก าไรจากการด าเนนิงาน 

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ไม่รวมรำยไดอ้ืน่ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 รอ้ยละ 4.7 

ลดลงจำกรอ้ยละ 49.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดหกเดือนแรกปี 2562 

รวมอยู่ที่รอ้ยละ 35.2 ลดลงจำกรอ้ยละ 50.6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) ส่วน

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่รอ้ยละ -19.1 ลดลงจำกรอ้ยละ 33.5 จำกช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 รวมอยู่ทีร่อ้ยละ 18.4 ลดลงจำกรอ้ย

ละ 35.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) สอดคลอ้งกับรำยไดท้ีล่ดลง ประกอบกับกำร

ลดตน้ทนุและคำ่ใชจ่้ำยกำรบรหิำรทีก่ลำ่วไวข้ำ้งตน้ 
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ก ำไรสุทธลิดลงรอ้ยละ 123.5 จำกปี

กอ่นหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 ธุรกิจใหเ้ช่ำ

และบรกิำรมรีำยไดล้ดลงรอ้ยละ 60.9

และตน้ทุนลดลงรอ้ยละ 25.6 จำกปี

ก่อนหนำ้ ในขณะที่อัตรำก ำไรขัน้ตน้

อยูท่ีร่อ้ยละ 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรสุทธ ิ

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ ขำดทุนสุทธเิท่ำกับ 611 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

123.5 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 มีก ำไรสุทธเิท่ำกับ 

1,890 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 65 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำก

ผลกระทบจำกำรที่ศูนยก์ำรคำ้ไม่สำมำรถเปิดด ำเนนิกำรตำมปกตไิด ้แต่อย่ำงไรก็

ตำม บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยใหอ้ยู่ในระดับ

เหมำะสมเพื่อใหธุ้รกิจสำมำรถรักษำกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นปกติต่อไปไดโ้ดย

ค ำนงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภำคสว่น และ รักษำผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และใหบ้รกิำรจ ำนวน 3,089 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 60.9 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและใหบ้รกิำรจ ำนวน 10,571 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 32.5 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักเป็นผลจำกกำรยกเวน้ค่ำเช่ำและกำรให ้

ส่วนลดค่ำเช่ำแก่ผูป้ระกอบกำรในศูนย์กำรคำ้ ตำมแนวทำงปัฏิบัติช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบกำรในชว่งทีปิ่ดใหศ้นูยก์ำรคำ้ชั่วครำวเพือ่ร่วมมอืกับภำครัฐในกำรป้องกัน

กำรแพร่ระบำดไม่ใหลุ้กลำม ทัง้นี้ ศูนย์กำรคำ้ไดช้ะลอกำรจัดกจิกรรมและงำนอี

เวน้ทต์ำ่งๆ ลงในชว่งทีผ่่ำนมำ ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรจัดกจิกรรมทำงกำรตลำดลดลง

เชน่เดยีวกัน 

ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ไดแ้ก่ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำจำ้งบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย และรักษำควำมสะอำด ค่ำใชจ่้ำยเกีย่วกับพนักงำน ค่ำเชำ่ทีด่นิ ค่ำเสือ่ม

รำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย คำ่ซอ่มแซม คำ่เบีย้ประกัน และภำษีโรงเรอืนของทรัพยส์นิ

ทีค่รอบครองไวเ้พือ่หำประโยชนจ์ำกรำยไดค้ำ่เชำ่ 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุคำ่เชำ่และคำ่บรกิำรเท่ำกับ 2,984 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 25.6 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 ตน้ทนุค่ำ

เชำ่และค่ำบรกิำรเท่ำกับ 6,843 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 12.3 จำกชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลักมำจำกปัจจัยดังนี้ 

• ตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภคซึง่เป็นตน้ทุนหลัก (คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 30 

ของตน้ทนุคำ่เชำ่และคำ่บรกิำร) ไดม้กีำรปรับตัวลดลงจำกชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น ซึง่เป็นผลจำกปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำลดลงจำกกำรปิดศนูยช์ั่วครำว ซึง่

บรษัิทฯ ยังคงมำตรกำรประหยัดพลังงำนทีม่ปีระสทิธผิลอยำ่งต่อเนื่อง โดย

ตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภคลดลงประมำณรอ้ยละ 45.6 จำกชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 ตน้ทนุคำ่สำธำรณูปโภคลดลงประมำณรอ้ย

ละ 25.5 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร  

ส ำหรับอัตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ช่ำและบรกิำร ซึง่เป็นธุรกจิหลักของบรษัิทฯ 

อยู่ทีร่อ้ยละ 3.4 ลดลงจำกรอ้ยละ 49.2 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืน

แรกปี 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 35.3 ลดลงจำกรอ้ยละ 50.2 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) 

เนื่องจำกรำยไดท้ี่ลดลงในสัดส่วนที่มำกกว่ำตน้ทุนที่ลดลง โดยเฉพำะช่วงที่ปิด

ใหบ้รกิำรศูนย์กำรคำ้ที่บรษัิทฯ ไม่รับรูร้ำยได ้และยังคงมีค่ำใชจ่้ำยเป็นบำงส่วน 

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ จะยังคงรักษำมำตรกำรและกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ เพือ่ใหอั้ตรำก ำไรของธรุกจิสำมำรถฟ้ืนตัวไดใ้นอนำคต  

 

 

 

ธุรกิจให้เช่าและ
บริการ 
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ธุรกิจบริกำรศูนย์อำหำรมี รำยได ้

ลดลงรอ้ยละ 82.9 และตน้ทุนลดลง

รอ้ยละ 40.9 สง่ผลใหม้ีกำรขำดทุน

จำกกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 2 ปี 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจโรงแรมมีรำยไดล้ดลงเกือบ

ทัง้หมด ส่งผลใหม้ีกำรขำดทุนจำก

กำรด ำเนนิงำนในไตรมำส 2 ปี 2563 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิบรกิารศนูยอ์าหาร 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยอ์าหาร 

เนื่องจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่15 (TFRS 15) เรือ่งรำยไดท้ีท่ ำ

สัญญำกับลูกคำ้ มผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป บรษัิทฯ จงึ

ปรับปรุงกำรรับรูร้ำยไดจ้ำกธุรกจิอำหำรและเครื่องดื่มตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้ไป 

เพื่อใหส้ะทอ้นลักษณะกำรประกอบธุรกจิกำรใหบ้รกิำรศูนย์อำหำร และปรับปรุง

ขอ้มลูของปีกอ่น เพือ่กำรเปรยีบเทยีบทีเ่หมำะสม 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศูนย์อำหำรจ ำนวน 38 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 82.9 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 

รำยไดจ้ ำนวน 198 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 53.2 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน) โดย

หลักมำจำกกำรปิดใหบ้ริกำรศูนย์กำรคำ้ชั่วครำว อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังคงให ้

รำ้นอำหำรเปิดด ำเนนิกำรบำงสว่นในรูปแบบ take away และ delivery เทำ่นัน้ 

ตน้ทนุบรกิารศนูยอ์าหาร 

บรษัิทฯ ไดป้รับปรุงกำรบันทกึตน้ทุนจำกธุรกจิอำหำรและเครื่องดืม่ตัง้แต่ปี 2562 

เป็นตน้ไป เพือ่ใหเ้ป็นไปตำม TFRS 15 เชน่เดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศูนย์

อำหำร 

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนบรกิำรศูนย์อำหำรเท่ำกับ 58 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 40.9 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 ตน้ทุน

จ ำนวน 149 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 19.9 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) จำก

ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรตน้ทุนอย่ำงรัดกมุ อย่ำงไรก็ด ีมีตน้ทุนคงทีบ่ำงสว่นทียั่ง

ไมส่ำมำรถลดได ้อำท ิคำ่เสือ่มและตัดจ ำหน่ำยทำงบัญช ีเป็นตน้ 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิบรกิารศนูยอ์าหาร  

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำรในไตรมำส 2 ปี 2563 รอ้ย

ละ -50.7 ลดลงจำกรอ้ยละ 56.3 (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 รอ้ยละ 24.9 ลดลงจำก

รอ้ยละ 56.1 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน) เป็นผลจำกรำยไดท้ี่ลดลงในสัดส่วนที่

มำกกวำ่ตน้ทนุทีล่ดลง  

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรม 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 

บรษัิทฯ ไดป้รับวธิกีำรรับรูร้ำยไดค้่ำบรกิำรในปี 2562 เป็นตน้ไป จำกเดมิบันทกึเป็น

รำยไดสุ้ทธ ิเป็นรับรูร้ำยไดค้่ำบรกิำรเต็มจ ำนวนในรำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร

โรงแรม และรับรูใ้นตน้ทุนกำรประกอบกจิกำรโรงแรมเมื่อมีกำรจ่ำยใหกั้บพนักงำน 

ท ำใหร้ำยไดแ้ละตน้ทนุเพิม่ขึน้  

ธุรกจิโรงแรมถือเป็นธุรกจิสนับสนุนธุรกจิหลักของบรษัิทฯ โดยในไตรมำส 2 ปี 

2563 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 0.134 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 99.9 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 มี

รำยได ้207 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 63.8 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้) โดย

หลักเป็นผลจำกกำรที่นักท่องเที่ยวลดลงจำกกกำรแพร่ระบำด COVID-19 ตัง้แต่

ชว่งตน้ปี จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว บรษัิทฯ ไดป้ระกำศปิดกำรด ำเนนิกำรชั่วครำวทัง้ 

2 แห่ง ตัง้แต่เดอืนเมษำยน และเห็นสมควรเร่งกำรปรับปรุงโรงแรม ฮลิตัน พัทยำ 

ขึน้มำใหเ้ร็วขึน้ โดยโรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์อุดรธำนี ไดก้ลับมำ

เปิดใหบ้รกิำรอกีครัง้ตำมที่ไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ จงึท ำใหใ้นช่วงไตรมำส 2 ปี 2563 

ไมม่รีำยไดจ้ำกหอ้งพักและบรกิำรของทัง้ 2 โรงแรม 

 

 

 

ธุรกิจบริการศูนย์
อาหาร 

 

ธุรกิจโรงแรม 
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หนำ้ที ่11 จำก 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย์มีรำยได ้

ลดลงรอ้ยละ 35.4 และตน้ทุนลดลง

รอ้ยละ 21.5 จำกปีกอ่นหนำ้ ในขณะ

ทีอั่ตรำก ำไรขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 28.9 

 

 

 

 

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม 

บรษัิทฯ ไดป้รับวธิกีำรรับรูร้ำยไดค้่ำบรกิำรในปี 2562 เป็นตน้ไป จำกเดมิบันทกึเป็น

รำยไดส้ทุธ ิท ำใหร้ำยไดแ้ละตน้ทนุเพิม่ขึน้  

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนจำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 14 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 85.3 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 

มีตน้ทุน 89 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 53.5 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้) โดย

หลักเป็นผลจำกกำรปิดใหบ้รกิำรชั่วครำวดังกล่ำวขำ้งตน้ โดยทัง้สองโรงแรมมกีำร

บริหำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อสอดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มกำร

ด ำเนนิงำนทีเ่ปลีย่นแปลง 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิโรงแรม  

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ธุรกจิโรงแรมในไตรมำส 2 ปี 2563 ต ่ำกว่ำรอ้ยละ -100 

ลดลงจำกรอ้ยละ 65.0 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 รอ้ย

ละ 57.1 ลดลงจำกรอ้ยละ 66.6 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน) เป็นผลจำกกำรขำด

รำยไดโ้รงแรมระหวำ่งทีปิ่ดใหบ้รกิำรในชว่งทีผ่ำ่นมำ 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

โครงกำรทีพ่ักอำศัยเพือ่ขำย ณ สิน้ไตรมำส 2 ปี 2563 ขำยและโอนทัง้หมดแลว้ 5 

โครงกำร สรำ้งเสร็จและอยู่ระหว่ำงโอน 2 โครงกำร และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 2 

โครงกำร และโครงกำรแนวรำบ 3 โครงกำร  

บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 313 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

35.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 มรีำยได ้664 ลำ้นบำท 

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.8 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้) เป็นผลมำจำกกำรโอน

อสังหำรมิทรัพยล์ดลงในชว่งไตรมำส 2 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ที่

ก ำลังซือ้ไดร้ับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของของไวรัส อยำ่งไรก็ด ียังมกีำรโอน

โครงกำรอยำ่งตอ่เนื่อง ไดแ้ก ่โครงกำรคอนโดมเินียมเอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงรำย เอส

เซ็นท ์นครรำชสมีำ ฟิล พหล 34 และ เบ็ล แกรนด ์พระรำม 9 ในกรุงเทพฯ รวมถงึ

โครงกำรเอสเซ็นท ์ทำวน ์พษิณุโลก และโครงกำรนนิญำ กัลปพฤกษ์ ทีเ่พิง่เปิดตัว

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ซึง่ไดร้ับควำมสนใจอย่ำงต่อเนื่องท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถ

โอนและรับรูเ้ป็นรำยไดต้ำมแผนทีว่ำงไว ้

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนจำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพย์จ ำนวน 223 

ลำ้นบำท ลดลง รอ้ยละ 21.5 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 

มีตน้ทุน 461 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้) 

ตน้ทุนที่ลดลงสอดคลอ้งกับรำยไดโ้ดยมีกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ส่วนในช่วงหกเดือนแรกเป็นผลมำจำกกำรปรับปรุงตน้ทุนขำย

โครงกำรเบ็ล แกรนด ์พระรำม 9 เพือ่สะทอ้นตน้ทนุของโครงกำรทีเ่หมำะสม  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ธุรกจิขำยอสังหำรมิทรัพยใ์นไตรมำส 2 ปี 2563 รอ้ยละ 

28.9 ลดลงจำกรอ้ยละ 41.5 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 

รอ้ยละ 30.5 ลดลงจำกรอ้ยละ 42.9 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำก

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ที่ลดลงจำกจำกที่มีกำรปรับปรุงตน้ทุนขำยโครงกำรเบ็ล แกรนด ์

พระรำม 9 เพื่อสะทอ้นตน้ทุนของโครงกำรที่เหมำะสม ตัง้แต่ไตรมำส 4 ปี 2562 

เป็นตน้มำ และในไตรมำสนี้มกีำรโอนโครงกำรแนวรำบทีไ่มต่ดิบรเิวณศนูยก์ำรคำ้ถงึ 

2 โครงกำร 

   

 

ธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย์ 
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ตน้ทุนทำงกำร เ งินถั ว เฉลี่ยถ่ ว ง

น ้ำหนัก ณ สิน้ไตรมำส 2 ปี 2563 อยู่

ทีร่อ้ยละ 2.29   

 

 

 

อัตรำหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อ

สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.55 เทำ่ 

 โครงสรา้งทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มีหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้จำก 33,210 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2562 เป็น 43,791 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 มถินุำยน 2563 โดยสำเหตหุลักมำจำกเงนิกูย้มื

ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีอั่ตรำดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ณ สิน้ ณ 

วันที่ 30 มถิุนำยน 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 2.29 ต่อปี ลดลงจำกปีก่อนที่รอ้ยละ 2.91 ต่อปี 

โดยมหีนี้สนิทีม่ีดอกเบีย้คงทีใ่นสัดส่วนรอ้ยละ 41 และดอกเบีย้ลอยตัวในสัดส่วนรอ้ยละ 

59  

อัตรำหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยู่ที่ 0.55 เท่ำ เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี

ก่อนหนำ้ที่ 0.37 เท่ำ แมว้่ำหนี้สนิที่มีภำระดอกเบีย้เพิม่ขึน้ แต่บรษัิทฯ ยังคงรักษำกำร

บริหำรสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบและรัดกุมและใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร

โครงสรำ้งทำงกำรเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ มคีวำมยดืหยุ่นต่อสภำวะตลำดเงนิตลำดทุนที่

ผันผวน และรักษำตน้ทุนทำงกำรเงนิใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกจิต่อไป

ในอนำคต   

เงนิปนัผล 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มีมตอินุมัตจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำง

กำลจ ำนวน 0.80 บำทต่อหุน้ ซึง่ลดลงจำกเงนิปันผลที่ประกำศเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ ์

2563 จ ำนวน 1.30 บำทต่อหุน้ โดยบรษัิทฯ ไดพ้จิำรณำถงึสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรค 

COVID-19 ซึง่สง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบันและใน

อนำคต รวมถงึกำรเตรยีมแผนธุรกจิและสภำพคล่องใหเ้พียงพอต่อสถำนกำรณ์ทีม่ีควำม

ไมแ่น่นอนและเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลำ ในขณะเดยีวกันบรษัิทฯ เห็นควรตอ่กำรจ่ำยเงนิ

ปันผล เพือ่รักษำผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันและต่อเนื่องไปในระยะ

ยำว โดยไดจ้่ำยเงนิปันผลเมือ่วันที ่12 มถิุนำยน 2563 และมกีำรแจง้ใหท้ีป่ระชมุสำมัญผู ้

ตารางที ่2: สรปุงบก าไรขาดทุน

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 YoY QoQ 6 เดอืน 6 เดอืน YoY

2562 2563 2563 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 2562 2563 (รอ้ยละ)

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 7,897 7,482 3,928 (50%) (48%) 15,656 11,410 (27%)

ศนูยก์ารคา้ 7,552 7,136 3,667 (51%) (49%) 14,958 10,803 (28%)

อาคารส านักงาน 345 346 261 (25%) (25%) 698 607 (13%)

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 264 207 0 (100%) (100%) 573 207 (64%)

รายไดจ้ากการบรกิารศนูยอ์าหาร 220 160 38 (83%) (76%) 424 198 (53%)

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 485 350 313 (35%) (11%) 627 664 6%

รายไดอ้ืน่ 330 3,223 452 37% (86%) 637 3,675 477%

รายไดร้วม 9,197 11,423 4,732 (49%) (59%) 17,917 16,154 (10%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 9,197 8,570 3,613 (61%) (58%) 17,871 12,183 (32%)

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 4,024 3,633 2,761 (31%) (24%) 7,814 6,394 (18%)

ศนูยก์ารคา้ 3,906 3,536 2,697 (31%) (24%) 7,583 6,233 (18%)

อาคารส านักงาน 118 97 65 (45%) (33%) 231 161 (30%)

ตน้ทุนจากการประกอบกจิการโรงแรม 92 75 14 (85%) (82%) 191 89 (54%)

ตน้ทุนบรกิารศนูยอ์าหาร 95 91 58 (39%) (37%) 186 149 (20%)

ตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรัพย์ 284 239 223 (22%) (7%) 359 461 29%

ตน้ทนุรวม 4,495 4,038 3,055 (32%) (24%) 8,550 7,093 (17%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 4,495 4,264 3,278 (27%) (23%) 8,550 7,542 (12%)

คา่ใชจ้า่ยการตลาดและบรหิาร 1,836 1,724 1,205 (34%) (30%) 3,257 2,929 (10%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 2,866 5,661 471 (84%) (92%) 6,109 6,132 0%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 2,997 2,925 (764) (125%) (126%) 6,195 2,161 (65%)

ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ/ิภาษี/อืน่ๆ 396 1,069 4 (99%) (100%) 792 1,073 35%

ก าไรสุทธิ 2,470 4,592 467 (81%) (90%) 5,317 5,059 (5%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 2,601 2,501 (611) (123%) (124%) 5,403 1,890 (65%)

ก าไรสุทธติอ่หุน้พืน้ฐาน (บาท) 0.55 1.02 0.10 (81%) (90%) 1.18 1.13 (5%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 0.58 0.56 (0.14) (123%) (124%) 1.20 0.42 (65%)

หน่วย : ลา้นบาท
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ถอืหุน้ประจ ำปี 2563 รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วันที ่

10 กรกฎำคม 2563 

 

 

(1) อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ บันทกึบัญชตีำมรำคำตน้ทนุและตัดคำ่เสือ่มรำคำแบบเสน้ตรงตำมอำยขุองสนิทรัพย ์ทัง้น้ี มลูคำ่อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุตำม

รำคำประเมนิอยู่ที ่252,051 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 (ณ สิน้ปี 2561 เท่ำกับ 219,161 ลำ้นบำท) โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่หมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 ขอ้ 14 หัวขอ้ “อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ” 

 

ตารางที ่3: สรปุฐานะทางการเงนิ

ณ สิน้ปี ณ สิน้ ไตรมาส 2 YTD

2562 2563 (รอ้ยละ)

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 3,055 4,347 42%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 13,324 15,179 14%

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 16,378 19,526 19%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

อสงัหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1) 104,503 162,987 56%

สทิธกิารเชา่ 20,783 0 (100%)

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,597 1,532 (4%)

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 26,672 32,317 21%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 153,555 196,836 28%

สนิทรพัยร์วม 169,933 216,363 27%

หนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ - ภายใน 1 ปี 8,739 17,024 95%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 12,336 13,592 10%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 21,075 30,616 45%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ 24,471 26,767 9%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 43,925 86,738 97%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 68,396 113,505 66%

หนีส้นิรวม 89,471 144,121 61%

สว่นของผูถ้อืหุน้

ก าไรสะสม - ยังไมไ่ดจั้ดสรร 61,457 54,253 (12%)

สว่นของผูถ้อืหุน้อืน่ 19,005 17,988 (5%)

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 80,462 72,241 (10%)

หน่วย : ลา้นบาท
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(1)   ในไตรมำส 2 ปี 2563 และวงดหกเดอืนแรกของปี หำกไม่รวมรำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำและผลกระทบจำก TFRS16 อัตรำก ำไรขัน้ตน้ธุรกจิใหเ้ชำ่และ

บรกิำรจะอยูท่ีร่อ้ยละ 3.4 และ 35.3 ตำมล ำดับ  

(2)  ผลตอบแทนสนิทรัพยแ์ละผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ค ำนวณจำกก ำไรสทุธยิอ้นหลัง 12 เดอืน 

(3)   อัตรำสว่นหน้ีสนิมภีำระดอกเบีย้สทุธจิำกเงนิสดและเทยีบเทำ่เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่ครำว 

 

 

 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4: อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 YoY QoQ 6 เดอืน 6 เดอืน YoY

2562 2563 2563 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 2562 2563 (รอ้ยละ)

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 49% 51% 29% (21%) (22%) 51% 43% (7%)

การใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร (1) 49% 51% 30% (19%) (22%) 50% 44% (6%)

การประกอบกจิการโรงแรม 65% 64% n.m. n.m n.m. 67% 57% (10%)

การบรกิารศนูยอ์าหาร 57% 43% (51%) (108%) (94%) 56% 25% (31%)

การขายอสงัหารมิทรัพย์ 41% 32% 29% (13%) (3%) 43% 30% (12%)

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 31% 50% 10% (21%) (40%) 34% 38% 4%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 33% 34% (21%) (54%) (55%) 35% 18% (17%)

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 27% 40% 10% (17%) (30%) 30% 31% 2%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 28% 29% (17%) (45%) (46%) 30% 16% (15%)

อัตราผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ (ROE)(2) (รอ้ยละ) 16% 18% 16% 0% (2%) 16% 16% 0%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 15% 15% 11% (4%) (4%) 15% 11% (4%)

อตัราสว่นประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)(2) (รอ้ยละ) 7% 7% 6% (1%) (1%) 7% 6% (1%)

ณ สิน้ปี ไตรมาส 2 YTD

2562 2563 (หน่วย)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.78 0.64 (0.14)

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.14 0.14 0.00

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.11 1.99 0.88

อัตราสว่นหนีส้นิมภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้(3) (เท่า)
0.37 0.55 0.18
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แผนธุรกจิในอนาคต 
 

 

กำรดูแลผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกรำย 

เ ป็นสิ่งส ำ คัญในกำรรั บมือ

สถำนกำรณ์ COVID-19 พรอ้ม

ป รั บ เ ปลี่ ย นแผนธุ ร กิจ ใ ห ้

สอดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลำ  

 

 

 

 

 

 

 แนวโนม้ผลการด าเนนิงานปี 2563 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรค COVID-19 ที่ยังมีควำมไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ

ต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ในหลำกหลำยมตินัิน้ บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบัิติ

ทำงธุรกจิใหม้ีมำตรฐำนควำมสะอำดและควำมปลอดภัยสูงสุด เป็นไปตำมมำตรฐำนระดับ

สำกลและสอดคลอ้งกับแนวทำงปฏบัิตขิองภำครัฐ โดยค ำนงึถงึควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองผูม้สีว่น

ไดเ้สยีทกุรำยเป็นสิง่ส ำคัญ โดยยังคงไวซ้ึง่กำรเป็นบรษัิทค ำนงึถงึกำรตอบแทนและดูแลเอำ

ใจใสส่งัคม เพือ่รักษำควำมย่ังยนืของพันธมติรธรุกจิ รำ้นคำ้ คูค่ำ้ และลกูคำ้ในวันนี้และในวัน

ขำ้งหนำ้ และพยำยำมบรหิำรจัดกำรธรุกจิอยำ่งระมัดระวังรอบคอบใหผ้ำ่นพน้สถำนกำรณ์ครัง้

นี้อยำ่งดทีีส่ดุ เพือ่รักษำผลประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำวตอ่ไป 

ปัจจุบันแมว้่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวมีแนวโนม้ที่จะคลีค่ลำยลง โดยธุรกจิศูนยก์ำรคำ้ ซึง่เป็น

ธุรกจิหลักของบรษัิทฯ จะสำมำรถเปิดด ำเนนิกำรไดอ้กีครัง้ตำมประกำศของภำครัฐ บรษัิทฯ 

คำดวำ่ผูป้ระกอบกำรในศนูยก์ำรคำ้จะมรีะยะเวลำกำรฟ้ืนฟกูจิกำรทีแ่ตกต่ำงกันไป โดยเฉพำะ

ผูป้ระกอบกำรรำยย่อยที่อำจตอ้งใชร้ะยะเวลำฟ้ืนตัวนำน สง่ผลใหแ้นวโนม้ผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษัทฯ อำจจะยังไม่ฟ้ืนตัวมำสู่ระดับปกติไดภ้ำยในปีนี้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ยังคง

ตดิตำมสถำนกำรณ์อยำ่งใกลช้ดิ พรอ้มปรับเปลีย่นแผนธรุกจิใหส้อดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้ม

ทีเ่ปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลำ และยนิดใีหค้วำมชว่ยเหลอืผูป้ระกอบกำรในศูนยก์ำรคำ้ทุกรำย

ในกำรฝ่ำฟันควำมทำ้ทำยครัง้นี้ไดใ้นที่สดุ รวมทัง้เดนิหนำ้แผนลดตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำร

ด ำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อรำยได ้และรักษำควำมสำมำรถกำรท ำ

ก ำไรอยำ่งสดุควำมสำมำรถ 

 

แผนธุรกจิในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 

บรษัิทฯ อยูร่ะหวำ่งกำรทบทวนแผนกำรลงทนุและเป้ำหมำยทำงธรุกจิในระยะ 5 ปี (ปี 2563-

2566) โดยจะทบทวนแผนกำรพัฒนำในทุกโครงกำร โดยเฉพำะโครงกำรอสังหำรมิทรัพย์

แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบดว้ย กำรพัฒนำโครงกำรศูนย์กำรคำ้ใหม่ 

กำรปรับปรุงสนิทรัพยท์ีม่อียู่ในปัจจุบันเพือ่เพิม่มูลค่ำ โครงกำรทีพ่ักอำศัย โครงกำรโรงแรม

และอำคำรส ำนักงำน ทัง้สว่นทีป่ระกำศแผนกำรพัฒนำแลว้และสว่นทียั่งไม่ไดป้ระกำศ เพือ่

เตรยีมควำมพรอ้มดำ้นกำรฐำนะกำรเงนิ รักษำกระแสเงนิสดและสภำพคล่องใหเ้พียงพอต่อ

กำรรองรับกำรด ำเนินธุรกิจท่ำมกลำงสภำพแวดลอ้มที่ทำ้ทำยจำกกำรแพร่ระบำดโรค 

COVID-19 ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภำพรวมและอุตสำหกรรมที่บริษัทฯ มีส่วน

เกีย่วขอ้งดว้ย 

อยำ่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ยังเชือ่มั่นในกลยุทธก์ำรเตบิโตดว้ยวสิัยทัศน ์“Center of Life” โดยเชือ่

ว่ำธุรกจิที่บริษัทฯ ด ำเนินกำรอยู่ ยังเป็นศูนย์กลำงกำรใชช้ีวิตที่มอบควำมสุขและสรำ้ง

ประสบกำรณ์ใหม่ๆ  ไดต้ลอดเวลำ รวมทัง้เป็นสถำนทีป่ลอดภัยในกำรใชช้วีติของทุกคนในแต่

ละชมุชน โดยไดม้กีำรศกึษำแนวทำงกำรพัฒนำและบรหิำรจัดกำรโครงกำรตำ่งๆ เพือ่ตอบรับ

พฤตกิรรมลูกคำ้และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของรำ้นคำ้ที่เปลีย่นไปสู่ (New Normal) ได ้

อยำ่งสมบรูณ์ 

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ไดศ้กึษำโอกำสเขำ้ซือ้กจิกำร (M&A) ในสนิทรัพยแ์ละธรุกจิทีม่ศัีกยภำพ

เตบิโตสงู และใหผ้ลตอบแทนกำรลงทนุทีด่ ีนอกจำกนัน้ บรษัิทฯ ไดศ้กึษำโอกำสกำรลงทุน

ในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นประเทศที่มีโอกำสและศักยภำพในกำรเตบิโต อำท ิ

มำเลเซยี และเวยีดนำม รวมถงึศกึษำโอกำสกำรลงทุนในธุรกจิใหม่ทีม่ีศักยภำพกำรเตบิโต

สงู เพือ่ขยำยชอ่งทำงในกำรสรำ้งรำยไดใ้หมแ่ละสอดคลอ้งกับแผนกำรเตบิโตตำมเป้ำหมำย

ในอนำคตอยำ่งมั่นคงและยั่งยนื 

 

 



บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

หนำ้ที ่16 จำก 16  

 

 

ตารางที ่5: ความคบืหนา้ของโครงการในอนาคต

ปจัจบุนั >>

โครงการ พืน้ที่ ก าหนดเสร็จ

ในประเทศ - ตา่งจังหวัด

เซ็นทรลั อยุธยา รอสรปุ 2564 คาดเปิดใหบ้รกิาร    

เซ็นทรลั ศรรีาชา รอสรปุ 2564   อยูร่ะหว่างการทบทวนแผนการลงทุน คาดเปิดใหบ้รกิาร    

เซ็นทรลั จนัทบรุ ี รอสรปุ 2565

ทีพั่กอาศัย - แนวสงู หอ้ง ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ฟิล พหล 34 358 4/2562  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 40 โอนรอ้ยละ 27

ในประเทศ - ตา่งจังหวัด

เอสเซ็นท ์นครราชสมีา 380 4/2562  โอนแลว้รอ้ยละ 98

เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงราย 312 4/2562  โอนครบแลว้

เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงใหม่ 450 3/2562  โอนครบแลว้

เอสเซ็นท ์อบุลราชธานี 395 4/2563  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 85 พรอ้มโอน

เอสเซ็นท ์พารค์วลิล ์เชยีงใหม ่ 450 4/2563  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 50 พรอ้มโอน

ทีพั่กอาศัย - แนวราบ ยนูติ ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

นยิาม บรมราชชนนี 71 4/2561    โอนแลว้ 5 ยูนติ 

เอสเซ็นท ์ทาวน ์พษิณุโลก 358 1/2563    โอนแลว้ 19 ยูนติ 

นนิญา กลัปพฤกษ ์ 144 1/2563    โอนแลว้ 14 ยูนติ 

โครงการร่วมทนุพัฒนารูปแบบผสม ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ดสุติ เซ็นทรลั พารค์ * 2566-67       รือ้ถอนโครงการปจัจบุนั และอยูร่ะหว่างการทบทวนแผนการลงทุน

* โครงการร่วมทนุกบับรษัิท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) บนทีด่นิ 23 ไร ่ตรงมุมถนนสลีม - พระราม 4 ซึง่ประกอบดว้ย

1.) ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พารค์ : พืน้ทีเ่ชา่ประมาณ 80,000 ตร.ม. โดยบรษัิทฯ มสีัดสว่นการลงทนุในโครงการอยูร่อ้ยละ 85

2.) อาคารส านักงานเซน็ทรัล พารค์ ออฟฟิศเซส : พืน้ทีเ่ชา่ประมาณ 90,000 ตร.ม. โดยบรษัิทฯ มสีัดสว่นการลงทนุในโครงการอยูร่อ้ยละ 100

3.) โรงแรมดสุติธานี กรุงเทพฯ : โรงแรมขนาด 250 หอ้ง โดยบรษัิทฯ มสีัดสว่นการลงทนุในโครงการอยูร่อ้ยละ 40

4.) โครงการทีพั่กอาศัย ภายใตช้ือ่ "ดสุติ เรสซเิดนเซส" และ "ดสุติ พารค์ไซด"์ จ านวนทัง้ส ิน้ 389 ยนูติ โดยบรษัิทฯ มสีัดสว่นการลงทนุในโครงการอยูร่อ้ยละ 40

2563 2564

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4


