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บริษัทฯ มีรำยไดเ้ติบโตขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไป
ตำมแผนธรุกจิทีว่ำงไว ้

 ในไตรมำส 1 ปี 2562 เศรษฐกจิไทยมแีนวโนม้ขยำยตวัอย่ำงตอ่เนือ่ง แมว้ำ่จะไดรั้บผลกระทบ

จำกกำรสง่ออกทีม่ีแนวโนม้ขยำยตัวชะลอลง ตำมกำรเตบิโตของเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอลง 

โดยกำรขยำยตัวของเศรษฐกจิไทยมีปัจจัยสนับสนุน ไดแ้ก่ 1) กำรบริโภคภำคเอกชนมี

แนวโนม้ขยำยตัวตำมรำยไดค้รัวเรือนทีเ่พิ่มขึน้ทัง้ในและนอกภำคเกษตรกรรม และควำม

เชือ่มั่นของผูบ้รโิภคทีฟ้ื่นตัวขึน้ 2) กำรทอ่งเทีย่วโดยรวมกำรเตบิโตอย่ำงตอ่เนื่อง โดยเฉพำะ

นักท่องเที่ยวจำกประเทศอินเดีย ญี่ปุ่ น เกำหลีใต ้และภูมิภำคอำเซียน รวมถึงจ ำนวน

นักทอ่งเทีย่วจนีทีเ่ริม่ฟ้ืนตัวขึน้ เป็นผลจำกกำรขยำยระยะเวลำมำตรกำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียม

กำรตรวจลงตรำ ณ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง (Visa on Arrival) ออกไปจนถงึสิน้เดอืนเมษำยน 

2562 และ 3) ปัจจัยสนับสนุนอืน่ๆ เชน่ มำตรกำรภำครัฐชว่ยเหลอืคนรำยไดน้อ้ยเพื่อกระตุน้

เศรษฐกจิระยะสัน้ รวมถงึกำรลงทุนทมีแีนว้โนมปรับตัวเพิม่ขึน้ในโครงกำรร่วมลงทุนภำครัฐ

และภำคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และโครงสรำ้งพื้นฐำนของระเบียง

เศรษฐกจิพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยที่

กดดันกำรเตบิโตของเศรษฐกจิไทย อำท ิกำรเตบิโตของเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัว สงครำม

กำรคำ้ (Trade War) ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจนียังไม่มขีอ้สรุปทีช่ัดเจน และควำมกังวล

ของนักลงทุนต่ำงชำตติ่อกำรลงทุนในประเทศไทย เนื่องจำกกำรเลอืกตัง้ในเดอืนมีนำคม 

2562 ยังไม่มขีอ้สรุปทีช่ัดเจน จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ธนำคำรแห่งประเทศไทยไดป้รับลด

ประมำณกำรเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2562 จำกเดมิรอ้ยละ 4.1 มำเป็นรอ้ยละ 3.8 และ

คงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยที่รอ้ยละ 1.75 เพื่อรักษำควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตของ

เศรษฐกจิและเสถยีรภำพระบบกำรเงนิตอ่ไป 

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) (“บรษัิทฯ” หรือ “CPN”) รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน

ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2562 มรีำยไดร้วม 8,719 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.5 จำกชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 3,325 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.7 จำกช่วง

เดยีวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมทีด่ขี ึน้ และมีก ำไรสุทธ ิ2,847 

ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.9 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน เป็นผลจำกรำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้

ประจ ำและภำระดอกเบีย้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดม้กีำรปรับปรุงกำรรับรูร้ำยไดแ้ละตน้ทนุ

จำกธุรกจิอำหำรและเครื่องดืม่ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 (TFRS 15) 

แตไ่มม่ผีลกระทบตอ่ก ำไรสทุธขิองบรษัิทฯ แตอ่ยำ่งใด 

หำกไม่รวมรำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้ประจ ำ บรษัิทฯ มรีำยไดร้วม 8,674 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

8.9 จำกปีกอ่น โดยมกี ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 3,380 ลำ้นบำท เตบิโตรอ้ยละ 6.4 และมกี ำไร

สทุธ ิ2,902 ลำ้นบำท เตบิโตรอ้ยละ 2.8 โดยบรษัิทฯ ยังคงมรีำยไดแ้ละก ำไรทีเ่ตบิโตอย่ำง

ต่อเนื่อง แมว้่ำภำระดอกเบีย้จ่ำยสูงขึน้ หลังจำกเขำ้ซือ้กจิกำรของบริษัท แกรนด ์คำแนล 

แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) หรอื “GLAND” เมือ่เดอืนกนัยำยน 2561 

เมือ่เปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 2562 กับไตรมำส 4 ปี 2561 บรษัิทฯ มกี ำไร

จำกกำรด ำเนินงำนและก ำไรสุทธิเติบโตในอัตรำเดียวกันที่ร อ้ยละ 12.5  เป็นผลจำก

ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงมีประสทิธภิำพ แมว้่ำรำยไดล้ดลง

รอ้ยละ 3.4 โดยสำเหตุหลักมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ลดลงตำมยอดโอน

คอนโดมเินียม และรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิโรงแรมทีเ่ป็นไปตำมสภำวะตลำดโดยรวม 

ขณะทีบ่รษัิทฯ 
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CPN ยังคงด ำเนนิธุรกจิตำมแผนงำนทีว่ำงไว ้โดยใหค้วำมส ำคัญกับกำรเพิม่ประสทิธภิำพใน

กำรสรำ้งรำยได ้ทัง้จำกกำรเปิดศูนยก์ำรคำ้ใหม่ กำรปรับปรุงศูนยก์ำรคำ้ทีเ่ปิดด ำเนินกำรอยู่

แลว้ และธุรกจิอสงัหำรมิทรัพยป์ระเภทอืน่ตำมแผนกำรพัฒนำโครงกำรอสงัหำรมิทรัพย์แบบ

ผสม (Mixed-use Development) เชน่ โครงกำรทีพั่กอำศัย ควบคู่กับกำรบรหิำรตน้ทุนกำร

ด ำเนนิงำนและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบัน CPN บรหิำรจัดกำรศนูยก์ำรคำ้ 

33 แห่ง มีพื้นที่ใหเ้ช่ำสุทธิรวม 1.8 ลำ้นตำรำงเมตร (ตร.ม.) รวมถึงมีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่

ศนูยก์ำรคำ้ในประเทศเฉลีย่ ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2562 เทำ่กบัรอ้ยละ 92 

   

 

เหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาส 1 ปี 2562 
 

 

“เซ็นทรัล ไอ-ซติี้” ศูนย์กำรคำ้

แห่งแรกในต่ำงประเทศ และ

ศนูยก์ำรคำ้ล ำดับที ่33 ของ CPN 

เปิดใหบ้รกิำรบำงสว่นเมือ่วนัที ่23 

มนีำคม 2562 

 

 การเปิดใหบ้รกิารบางส่วน (Soft Opening) ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ไอ-ซิตี้ 

(Central i-City) เมือ่วนัที ่23 มนีำคม 2562 เป็นศนูยก์ำรคำ้แหง่แรกในตำ่งประเทศ และ

เป็นศูนย์กำรคำ้ล ำดับที ่33 ของบริษัทฯ ตัง้อยู่บนท ำเลศักยภำพสูงในโครงกำร ไอ-ซติี ้

อัลตรำโพลสิ (i-City Ultrapolis) ในเมอืงชำหอ์ลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมำเลเซยี ซึง่เป็น

โครงกำรพัฒนำอสงัหำรมิทรัพยร์ูปแบบผสม (Mixed-use Development) ขนำดใหญ่แห่ง

หนึง่ของประเทศ สำมำรถเดนิทำงสะดวกทัง้ในเขตชำหอ์ลัม เขตแกลง และกัวลำลัมเปอร์ 

โดยบรษัิทฯ ไดร้่วมลงทนุกบักลุม่ ไอ-เบอรฮ์ำด (i-Berhad) ผูน้ ำดำ้นธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์

ของประเทศมำเลเซยี เพือ่พัฒนำโครงกำรเซ็นทรัล ไอ-ซติี ้ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 และ 40 

ตำมล ำดับ เพื่อสรำ้งประสบกำรณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของควำมเป็นไทยที่คน

มำเลเซยีชืน่ชอบ รวมถงึมแีบรนดช์ัน้น ำระดับประเทศและสำกลเขำ้มำร่วมในโครงกำร อำท ิ

หำ้งสรรพสนิคำ้ SOGO, ซุปเปอร์มำร์เก็ตระดับพรีเมียม Village Grocer, โรงภำพยนตร์ 

TGV และศูนยอ์ำหำรแนวไลฟ์ไสตล ์Food Empire รวมถงึรำ้นคำ้และรำ้นอำหำรรวมกว่ำ 

365 รำ้น โดย ณ สิน้ ไตรมำส 1 ปี 2562 อัตรำเชำ่พื้นทีอ่ยู่ทีร่อ้ยละ 50 เนื่องจำก SOGO 

เปิดใหบ้รกิำรในเดอืนเมษำยนและรำ้นคำ้ตำ่งๆ อยูร่ะหวำ่งตกแตง่และทยอยเปิด ทัง้นี ้คำด

วำ่อตัรำเชำ่พืน้ทีจ่ะทยอยเพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่งในปี 2562 

 

 

“ไตรภูมิ” ธีมปำร์คผจญภัยแบบ

สำมมติแิห่งแรกของโลก ไดเ้ปิด

ใหบ้รกิำรแลว้ทีเ่ซน็ทรัล ภเูก็ต 

 

 การเปิดให้บริการ  “ไตรภูม ิ มหศัจรรยส์ามโลก” (TRIBHUM: The Mystic of 

Three Worlds) ทีเ่ซ็นทรลั ภูเก็ต (Central Phuket) ซึง่เป็นธมีพำร์ครูปแบบ 3 มติิ

อินเตอร์แอ็กทีฟแห่งแรกของโลก ไดเ้ปิดใหบ้ริกำรแลว้เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562     

ตอกย ้ำควำมเป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวของโลก (The World’s Must Visit 

Destination in Thailand) เพือ่มอบควำมสขุและประสบกำรณ์เรยีนรูเ้กีย่วกับต ำนำนควำม

เชือ่ของไทยในรูปแบบสำกล ใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้นักท่องเทีย่วทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ

พรอ้มเตมิเต็มเซ็นทรัล ภูเก็ต ใหเ้ป็นศูนย์กลำงระดับโลกดำ้นกำรชอ้ปป้ิงและพักผ่อนที่

ผสมผสำนกนัอยำ่งลงตวั  

 

 

 

 

กำรปรับปรุงใหญ่ทีเ่ซ็นทรัลเวลิด ์

ไดท้ยอยแลว้เสร็จในไตรมำส 1 ปี 

2562 และเตรียมเปิดใหบ้ริกำร

เต็มรูปแบบภำยในปี 2562 

 

 การเพิม่ประสทิธภิาพของสนิทรพัย ์เพือ่เพิม่มูลคำ่ใหก้ับลูกคำ้ รำ้นคำ้ สงัคม และเป็น

กำรรักษำรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิเพือ่น ำไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงย่ังยนืในระยะยำว ทัง้นี้ 

ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรปรับปรุงศนูยก์ำรคำ้ดงัตอ่ไปนี ้

• การปรบัปรุงใหญ่ทีเ่ซ็นทรลัเวลิด ์ซึง่ปรับปรุงทลีะเฟสเริม่ตัง้แต่ไตรมำส 4 ปี 

2559 ซึง่ทยอยแลว้เสร็จในไตรมำส 1 ปี 2562 โดยจะเปิดใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบ

ภำยในปี 2562 โดย ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2562 มีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่รอ้ยละ 91 

เพิม่ขึน้จำกไตรมำสเดยีวกนัในปีกอ่นทีร่อ้ยละ 82 



บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
หนำ้ที ่3 จำก 14  

 

บริษัทฯ  ด ำ เนินกำรป รับปรุ ง

ศนูยก์ำรคำ้เดมิอยำ่งตอ่เนื่อง เพือ่

เ พิ่ ม ป ร ะ ส ิ ท ธิ ภ ำ พ ใ น ก ำ ร

ด ำเนนิงำนอยำ่งสงูสดุ 

• การปรบัปรุงศูนยก์ารคา้เดมิทีเ่ร ิม่ข ึน้ในปี 2561 และจะทยอยเสร็จในปี 

2562 ประกอบดว้ย กำรปรับปรุงใหญ่ที ่1) เซ็นทรัลพลำซำ เชยีงรำย และ 2) 

เซ็นทรัลพลำซำ ชลบุรี โดยทัง้สองแห่งจะมีกำรเพิ่มพื้นทีใ่หเ้ช่ำส ำหรับรำ้นคำ้

ใหม่ๆ โดยเบือ้งตน้คำดว่ำพื้นทีจ่ะเพิม่ขึน้ประมำณ 1,000-2,000 ตร.ม. ต่อแห่ง 

รวมถงึปรับปรุงพื้นทีเ่ดมิเพือ่น ำเสนอ Destination Concept ในศูนยก์ำรคำ้ อำท ิ

Food Destination และ Co-working space เป็นตน้ และกำรปรับปรุงย่อยที ่1) 

เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตวิัล เป็นกำรปรับปรุงพืน้ทีเ่ดมิของหำ้งสรรพสนิคำ้เซ็นทรัลที่

ยำ้ยไปฝ่ังฟลอเรสตำ้ ใหเ้ป็นพืน้ทีใ่หเ้ชำ่ 2) เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพรำ้ว เป็นกำร

ปรับปรุงพืน้ทีร่ำ้นคำ้เดมิใหเ้ป็น Destination Concept ใหม่ และปรับปรุงทำงเขำ้

ศนูยก์ำรคำ้ใหเ้ชือ่มกับสถำนีรถไฟฟ้ำในอนำคต และ 3) เซ็นทรัลเฟสตวิัล พัทยำ 

บชี มกีำรปรับปรุง Food Zone ใหท้ันสมัย และน ำเสนอรำ้นอำหำรใหม่เพือ่ดงึดูด

ลกูคำ้ชำวไทยและตำ่งชำต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรทีพั่กอำศยัทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรกอ่สรำ้ง คำดวำ่จะทยอยเสร็จ

และพรอ้มโอนตั ้งแต่ครึ่งปีหลัง 

2562 เป็นตน้ไป 

 

 การกระจายฐานธุรกจิการพฒันาและบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Diversification) สู่

การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use development)  

บรษัิทฯ เล็งเห็นศักยภำพในกำรพัฒนำโครงกำรอสงัหำรมิทรัพยแ์บบผสม ทีม่ทีัง้โครงกำร

ทีพั่กอำศัย อำคำรส ำนักงำน และโรงแรมอยู่ในโครงกำร เพือ่สนับสนุนธุรกจิศนูยก์ำรคำ้ซึง่

เป็นธุรกจิหลักใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ผสมผสำนกับกำรออกแบบทีท่ันสมัย และตอบโจทย์

ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกกลุ่ม โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีควำมคืบหนำ้ที่ส ำคัญใน

โครงกำรอสงัหำรมิทรัพยแ์บบผสมดงัตอ่ไปนี ้

• โครงการทีพ่กัอาศยัทีส่รา้งเสร็จแลว้และอยู่ระหว่างการโอนใหแ้ก่ลูกคา้ 

จ ำนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โครงกำรเอสเซ็นท์ (ESCENT) ระยอง เชียงใหม่ และ

ขอนแกน่ โดย ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ โอนหอ้งใหแ้กล่กูคำ้ไดร้อ้ยละ 

99 และจะทยอยโอนสว่นทีเ่หลอืตอ่ไป  

• โครงการทีพ่กัอาศยัทีเ่ปิดจองแลว้และอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง จ ำนวน 6 

แหง่ ประกอบดว้ย 1) เอสเซ็นท ์นครรำชสมีำ มยีอดจองเต็มจ ำนวน และคำดวำ่จะ

ก่อสรำ้งเสร็จและพรอ้มโอนภำยในไตรมำส 4 ปี 2562 ; 2) เอสเซ็นท์ วิลล์ 

(ESCENT VILLE) เชยีงรำย มยีอดจองเต็มจ ำนวน และคำดวำ่จะกอ่สรำ้งเสร็จและ

พรอ้มโอนภำยในไตรมำส 4 ปี 2562 ; 3) เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงใหม่ มยีอดจอง

เต็มจ ำนวน และคำดวำ่จะกอ่สรำ้งเสร็จและพรอ้มโอนภำยในไตรมำส 3 ปี 2562 ; 

4) เอสเซ็นท ์อบลุรำชธำนี มยีอดจองรอ้ยละ 70 และคำดวำ่จะก่อสรำ้งเสร็จและ

พรอ้มโอนภำยในปี 2563 ; 5) โครงกำรฟิล พหล 34 (PHYLL PAHOL 34) เป็น

โครงกำรคอนโดมเินียมในกรุงเทพฯ มยีอดจองรอ้ยละ 30 และคำดวำ่จะก่อสรำ้ง

เสร็จและพรอ้มโอนภำยในไตรมำส 4 ปี 2562 และ 6) โครงกำรนิยำม บรมรำช

ชนน ีเป็นโครงกำรบำ้นเดีย่วบนถนนบรมรำชชนน ีซึง่ไดท้ ำกำรกอ่สรำ้งเสร็จสิน้ไป

แลว้ 9 ยนูติ และอยูร่ะหวำ่งกำรขำยและโอนใหแ้กล่กูคำ้ 
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ผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2562 
 

 
 

(1) สนิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ำยใต ้CPNREIT ประกอบดว้ยศนูยก์ำรคำ้จ ำนวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่เซน็ทรัลพลำซำ พระรำม 2 เซน็ทรัลพลำซำ พระรำม 3 เซน็ทรัลพลำซำ 
ป่ินเกลำ้ เซน็ทรัลพลำซำ เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ และเซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยำ บชี 

(2) สนิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ำยใต ้CPNCG ประกอบดว้ยอำคำรส ำนักงำน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด ์
(3) อตัรำกำรเชำ่พืน้ทีข่องธรุกจิโรงแรมเป็นคำ่เฉลีย่ของอตัรำกำรเขำ้พกัในแตล่ะไตรมำส 
(4) โครงกำรเซน็ทรัล ภเูก็ต ประกอบดว้ย เซน็ทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสตำ้ และเซน็ทรลั ภเูก็ต เฟสตวิลั ซึง่นับเป็น 1 โครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพรวม 

ณ วันที ่31 มนีำคม 2562 บรษัิทฯ มศีูนยก์ำรคำ้ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนรวม 33 โครงกำร 

(อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 14 โครงกำร ตำ่งจังหวดั 18 โครงกำร และตำ่งประเทศ 

1 โครงกำร) ศนูยอ์ำหำร 30 แหง่ อำคำรส ำนักงำนใหเ้ชำ่ 7 อำคำร โรงแรม 2 แหง่ อำคำร

ทีพั่กอำศัย 1 โครงกำร (รวม 11 ยูนิต) และโครงกำรทีพั่กอำศัยเพื่อขำย ประกอบดว้ย 

โครงกำรแนวสงู 3 โครงกำร (รวม 1,227 ยนูติ) และโครงกำรแนวรำบ 1 โครงกำร (9 ยนูติ) 

ซึ่ง นับรวมอสังหำริมทรัพย์ที่ได โ้อนไปยังทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำร เช่ำ

อสงัหำรมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท (CPNREIT) และกองทนุรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพย ์

CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท (CPNCG)  

ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2562 อตัรำกำรเชำ่พืน้ทีศ่นูยก์ำรคำ้ในประเทศของบรษัิทฯ เฉลีย่ทีร่อ้ย

ละ 92 เพิม่ขึน้จำกชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นทีร่อ้ยละ 91 หำกรวมศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรัล ไอ-ซติี ้

ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิำรบำงส่วนเมื่อปลำยเดอืนมนีำคม 2562 อัตรำกำรเชำ่พื้นทีศู่นย์กำรคำ้

ทัง้หมดเฉลีย่เทำ่กับรอ้ยละ 90 เป็นผลจำกกำรเชำ่พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ในศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรัลเวลิด์

ทีท่ยอยปรับปรุงแลว้เสร็จ อย่ำงไรก็ด ีอัตรำกำรเช่ำพื้นทีศู่นย์กำรคำ้ลดลงจำกเมือ่ส ิน้ปี

ก่อนทีร่อ้ยละ 93 เนื่องจำกมกีำรทยอยปรับปรุงศูนยก์ำรคำ้เพิม่เตมิ ทัง้ในกรุงเทพฯ และ

ตำ่งจังหวดั ตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2562 ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่อตัรำกำรเชำ่พืน้ทีใ่นระยะสัน้ 

ตารางที ่1: สรปุพืน้ทีใ่หเ้ชา่และอตัราการเชา่พืน้ที่

 

อตัราการเชา่/

ขายพืน้ที ่

(รอ้ยละ)(3)

ณ ไตรมาส 1

จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. 2562

ธรุกจิศนูยก์ารคา้

ศนูยก์ารคา้ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 14 916,324 14 768,943 3 147,381 94

ศนูยก์ารคา้ในตา่งจังหวดั 18(4) 785,035 18(4) 717,811 2 67,224 91

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ในประเทศ 32 1,701,358 32 1,486,753 5 214,605 92

ศนูยก์ารคา้ในตา่งประเทศ 1 83,271 1 83,271 50

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ท ัง้หมด 33 1,784,629 33 1,570,024 5 214,605 90

ธรุกจิอืน่

อาคารส านักงาน 7 171,985 5 56,174 2 34,320 1 81,490 95

โรงแรม 2 561 หอ้ง 1 259 หอ้ง 1 302 หอ้ง 85

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 3 1,227 ยูนติ 3 1,227 ยูนติ 99

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวราบ) 1 9 ยูนติ 1 9 ยูนติ 11

 
อตัราการเชา่/

ขายพืน้ที ่

(รอ้ยละ)

ณ ไตรมาส 1

จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. จ านวน ตร.ม. 2562

ธรุกจิอืน่

อาคารส านักงาน 3 148,917 1 67,440 2 81,477 97

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 1 1,991 ยูนติ 1 1,991 ยูนติ 98

พื้นทีค่า้ปลกีในอาคารตา่งๆ 26,163 26,163 71

จ านวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ GLAND

ณ ไตรมาส 1 ปี 2562

รวม GLAND GLANDRT

รวม

จ านวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ CPN ณ ไตรมาส 1 ปี 2562

CPN CPNREIT(1) CPNCG(2)
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รำยไดจ้ำกกำรเชำ่และบรกิำรของ

ศนูยก์ำรคำ้เดมิเตบิโตรอ้ยละ 2.4 

จำกชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

รำยไดจ้ำกกำรเชำ่และบรกิำรของศนูยก์ำรคำ้เดมิ (same store rental revenue growth) 

เตบิโตรอ้ยละ 2.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน ซึง่ต ่ำกว่ำทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวเ้ล็กนอ้ย 

เป็นผลจำกภำวะกำรแข่งขันทีรุ่นแรงในบำงพื้นที ่อำท ินครรำชสมีำ สง่ผลกระทบต่อกำร

ปรับขึน้คำ่เชำ่ และมกีำรใหส้ว่นลดเพิม่ขึน้ โดยภำพรวมของศนูยก์ำรคำ้อืน่ ๆ ยังมอีตัรำกำร

เตบิโตของรำยไดค้ำ่เชำ่และบรกิำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ด ีในภำพรวมบรษัิทฯ มี

กำรเตบิโตของอัตรำคำ่เชำ่อย่ำงตอ่เนื่อง โดยตวัเลขดงักลำ่วไมนั่บรวม 1) ศนูยก์ำรคำ้ใหม่

ทีเ่ปิดด ำเนินกำรในปี 2561 ไดแ้ก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตำ้ 2) ศูนยก์ำรคำ้ใหม่ทีเ่ปิด

ด ำเนินกำรในปี 2562 ไดแ้ก่ เซ็นทรัล ไอ-ซติี ้3) ศูนย์กำรคำ้ที่มีกำรปรับปรุงใหญ่ในปี 

2561 และ 2562 ไดแ้ก ่เซ็นทรัลเวลิด ์เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพรำ้ว เซ็นทรัลพลำซำ ชลบรุ ี

เซ็นทรัลพลำซำ เชยีงรำย เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสตวิลั และเซ็นทรัลเฟสตวิลั พัทยำ บชี  

สรุปผลการด าเนนิงาน GLAND  

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 สนิทรัพย์ที่ด ำเนินกำรแลว้ของ GLAND ประกอบดว้ยอำคำร

ส ำนักงำนใหเ้ชำ่ 3 อำคำร (อตัรำกำรเชำ่พืน้ทีร่วมทีร่อ้ยละ 97) ซึง่นับรวมอำคำรส ำนักงำน 

2 โครงกำรที่ไดโ้อนไปยังทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสทิธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ อำคำร

ส ำนักงำน จีแลนด ์(GLANDRT) รวมถงึโครงกำรทีพั่กอำศัยเพื่อขำย 1 โครงกำร (รวม 

1,991 ยูนิต โดยปัจจุบันเหลอือยู่ 37 ยูนิต) พื้นทีค่ำ้ปลกีใหเ้ชำ่ในอำคำรส ำนักงำนและที่

พักอำศัยรวมกัน 26,163 ตร.ม. (อัตรำกำรเชำ่พื้นทีร่วมทีร่อ้ยละ 71) และมทีีด่นิยังไม่ได ้

พัฒนำอกี 4 แปลง โดยแบง่เป็น 2 แปลงส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรรูปแบบผสม (Mixed-

use development) และอกี 2 แปลงส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรทีพั่กอำศัย โดยบริษัทฯ 

รับรูผ้ลกำรด ำเนนิงำนของ GLAND ตัง้แตว่นัที ่13 กนัยำยน 2561 เป็นตน้ไป 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ มรีำยไดร้วมจำก GLAND จ ำนวน 418 ลำ้นบำท และมกี ำไร

สุทธิจำก GLAND จ ำนวน 67 ลำ้นบำท ซึง่แตกต่ำงจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ 

GLAND เนื่องจำกบรษัิทฯ มกีำรบันทกึมูลค่ำอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ซึง่เทยีบเท่ำ

กับมูลค่ำยุตธิรรมที ่GLAND บันทกึไว ้ณ วันทีเ่ขำ้ซือ้กจิกำร จงึสง่ผลใหค้่ำเสือ่มและกำร

ตัดจ ำหน่ำย ซึง่เป็นตน้ทนุหลักในกำรด ำเนนิงำนของ GLAND ทีบ่รษัิทฯ รับรูนั้น้สงูกว่ำค่ำ

เสือ่มและตดัจ ำหน่ำยที ่GLAND บนัทกึตำมตน้ทนุเดมิ 

 

  รายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ ไดข้ำยเงนิลงทนุในหุน้ของบรษัิท ดสุติธำน ีจ ำกดั (มหำชน) 

(“DTC”) จ ำนวน 42.5 ลำ้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้สำมัญทีอ่อกและช ำระแลว้

ทัง้หมด ในรำคำหุน้ละ 12 บำท สง่ผลใหบ้ริษัทฯ มสีัดสว่นถือครองหุน้ DTC ลดลงจำก  

รอ้ยละ 22.58 เป็นรอ้ยละ 17.58 และมกีำรบันทกึก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนดังกล่ำวใน

รำยไดอ้ืน่จ ำนวน 44.8 ลำ้นบำท 

ในไตรมำส 1 ปี 2561 ไม่มกีำรบันทกึตน้ทุนค่ำเชำ่และบรกิำรจำกกำรต่อสัญญำเชำ่ทีด่นิ

โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2 ทีต่อ่สญัญำเมือ่ปลำยเดอืนมถิุนำยน 2561 โดยมกีำร

บันทกึค่ำเช่ำทีด่นิดังกล่ำวตำมวธิีเสน้ตรง (Straight-line) ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ท ำให ้

ตน้ทนุคำ่เชำ่และคำ่บรกิำรเพิม่ขึน้จำกเดมิประมำณ 100 ลำ้นบำทตอ่ไตรมำส 

 

 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 รำยได ้

รวมเท่ำกับ 8,674 ลำ้นบำท 

เตบิโตรอ้ยละ 8.9 จำกปีกอ่น 

  

รายไดร้วม 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ มรีำยไดร้วม 8,674 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.9 จำกชว่ง

เดยีวกนัของปีกอ่น โดยรำยไดร้วมของบรษัิทฯ มอีงคป์ระกอบทีส่ ำคัญดงัตอ่ไปนี ้
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รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และใหบ้รกิำร 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและใหบ้ริกำรจ ำนวน 7,488        

ลำ้นบำท เตบิโตรอ้ยละ 10.5 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน แมว้่ำไดรั้บผลกระทบจำกกำร

ปรับปรุงศนูยก์ำรคำ้และสภำวะกำรแขง่ขนัในบำงพืน้ทีท่ีก่ลำ่วไวก้อ่นหนำ้ก็ตำม โดยรำยได ้

ทีเ่พิม่ขึน้มสีำเหตหุลกัมำจำกปัจจัยดงันี้ 

• รำยไดจ้ำกศนูยก์ำรคำ้ใหม่ทีเ่ปิดด ำเนนิกำรในปี 2561 ไดแ้ก ่เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอ

เรสตำ้ ซึง่เปิดใหบ้รกิำรตัง้แตเ่ดอืนกนัยำยน 2561 จงึรับรูร้ำยไดเ้ต็มไตรมำส 

• ผลประกอบกำรทีด่ขี ึน้ของศนูยก์ำรคำ้ทีป่รับปรุงใหญ่และทยอยเปิดใหบ้รกิำรในปี 

2561 ไดแ้ก ่เซ็นทรัลเวลิด ์และเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3  

• ผลประกอบกำรของศนูยก์ำรคำ้เดมิทีเ่ตบิโตขึน้อย่ำงโดดเดน่ เชน่ เซ็นทรัลพลำซำ 

เวสตเ์กต เซ็นทรัลพลำซำ แกรนด ์พระรำม 9 เซ็นทรัลเฟสตวิลั เชยีงใหม ่เซ็นทรัล

เฟสตวิลั อสีตว์ลิล ์และเซ็นทรัลพลำซำ นครศรธีรรมรำช เป็นตน้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศนูยอ์ำหำร 

เนื่องจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่15 (TFRS 15) เรือ่งรำยไดท้ีท่ ำสัญญำ

กบัลกูคำ้ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป บรษัิทฯ จงึปรับปรุงกำรรับรู ้

รำยไดจ้ำกธุรกจิอำหำรและเครื่องดืม่ตัง้แต่ในไตรมำส 1 ปี 2562 ใหส้ะทอ้นลักษณะกำร

ประกอบธุรกจิกำรใหบ้รกิำรศนูยอ์ำหำร และปรับปรุงขอ้มูลของปีกอ่น เพือ่กำรเปรยีบเทยีบ

ทีเ่หมำะสม  

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศนูยอ์ำหำรจ ำนวน 204 ลำ้นบำท 

เตบิโตรอ้ยละ 20.6 จำกชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้เป็นผลจำก 

• ศูนย์อำหำรใหม่ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในปี 2561 ทีเ่ซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตำ้ รวมถงึ

ศูนย์อำหำรที่ปรับปรุงใหม่และเปิดใหบ้ริกำรในปี 2561 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และ

เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3 

• ผลประกอบกำรทีแ่ข็งแกร่งของศนูยอ์ำหำรเดมิในศนูยก์ำรคำ้ทัง้ในกรุงเทพฯ และ

ต่ำงจังหวัด อำทิ เซ็นทรัลพลำซำ ศำลำยำ เซ็นทรัลพลำซำ ระยอง เซ็นทรัล

พลำซำ อุบลรำชธำนี  เ ซ็นทรัลพลำซำ พิษณุโลก และ เซ็นทรัลพลำซำ 

นครศรธีรรมรำช เป็นตน้ 

รำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรม 

ธุรกจิโรงแรมถือเป็นธุรกจิสนับสนุนธุรกจิหลักของบริษัทฯ โดยในไตรมำส 1 ปี 2562 

บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 309 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 0.5 

จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยอัตรำกำรเขำ้พักเฉลีย่ของโรงแรมฮลิตัน พัทยำ อยู่ทีร่อ้ย

ละ 93 ลดลงจำกรอ้ยละ 98 ในชว่งเดยีวกันของปีก่อน เป็นผลมำจำกปรมิำณกำรเขำ้พัก

ของนักท่องเทีย่วลดลง ในขณะทีอ่ัตรำกำรเขำ้พักเฉลีย่โรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร ์อดุรธำนี อยู่ทีร่อ้ยละ 76 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 73 ในปีกอ่นหนำ้ ประกอบกับรำคำ

หอ้งพักเฉลีย่ไดป้รับตัวลดลงเล็กนอ้ย อย่ำงไรก็ด ีรำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครือ่งดืม่

เตบิโตขึน้ในโรงแรมทัง้สองแหง่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรัพย ์

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 142 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 34.0 จำกชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น เป็นผลมำจำก  

• กำรโอนโครงกำรคอนโดมเินียมของบรษัิทฯ 3 แห่ง ไดแ้ก ่เอสเซ็นท ์ระยอง เอส

เซ็นท ์เชยีงใหม ่และ เอสเซ็นท ์ขอนแกน่ สว่นทีเ่หลอืเพยีงเล็กนอ้ยหลงัจำกทีไ่ด ้

ทยอยโอนเกอืบหมดแลว้ในปี 2561 
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• กำรโอนโครงกำรบำ้นเดีย่วของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่นยิำม บรมรำชชนน ีจ ำนวน 1 ยนูติ  

• กำรโอนโครงกำรคอนโดมเินียม เบลล ์แอท แกรนด ์รำมำไนน์ ภำยใต ้GLAND 

จ ำนวน 4 ยนูติ 

 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 ตน้ทุน

รวมเท่ำกับ 3,955 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.1 จำกปีกอ่น  

 ตน้ทนุรวม 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ มตีน้ทนุรวม 3,955 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.1 จำกชว่ง

เดยีวกนัของปีกอ่น โดยตน้ทนุรวมของบรษัิทฯ มอีงคป์ระกอบทีส่ ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

ตน้ทนุคำ่เชำ่และคำ่บรกิำร 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ไดแ้ก่ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 

และรักษำควำมสะอำด ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกับพนักงำน ค่ำเชำ่ทีด่นิ ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัด

จ ำหน่ำย คำ่ซอ่มแซม คำ่เบีย้ประกนั และภำษีโรงเรอืนของทรัพยส์นิทีค่รอบครองไวเ้พือ่หำ

ประโยชนจ์ำกรำยไดค้ำ่เชำ่ 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ มตีน้ทนุคำ่เชำ่และคำ่บรกิำรเทำ่กับ 3,690 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 11.9 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่ใกลเ้คยีงกับกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรให ้

เชำ่และใหบ้รกิำร โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกปัจจัยดงันี ้

• ตน้ทุนกำรด ำเนินกำรและค่ำเสือ่มรำคำของศูนยก์ำรคำ้เปิดใหม่และศูนยก์ำรคำ้ที่

ป รับปรุงใหม่และเปิดตัวในปี  2561  ไดแ้ก่  เ ซ็นทรัล ภูเ ก็ต ฟลอเรสตำ้      

เซ็นทรัลเวลิด ์และเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3   

• ตน้ทนุคำ่สำธำรณูปโภคซึง่เป็นตน้ทนุหลัก (คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 30 ของตน้ทนุ

คำ่เชำ่และคำ่บรกิำร) ไดม้กีำรปรับตวัเพิม่ขึน้จำกชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ซึง่เป็นผล

จำกอัตรำเฉลีย่ค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัต ิ(Ft) ไดป้รับตัวสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แตปี่

กอ่น อย่ำงไรก็ด ีบรษัิทฯ มกีำรใชป้รมิำณไฟฟ้ำลดลงจำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

เป็นผลจำกมำตรกำรประหยัดพลงังำนทีม่ปีระสทิธผิล โดยตน้ทนุคำ่สำธำรณูปโภค

ในสว่นของศูนย์กำรคำ้เดมิเพิม่ขึน้ประมำณรอ้ยละ 0.6 จำกปีก่อน โดยสว่นหนึ่ง

เป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯ ด ำเนินมำตรกำรเกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำนอย่ำง

ตอ่เนือ่ง 

• ค่ำซ่อมแซมบ ำรุง รักษำ และค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรเปิด

ศนูยก์ำรคำ้ใหม ่

ตน้ทนุบรกิำรศนูยอ์ำหำร 

บริษัทฯ ไดป้รับปรุงกำรบันทกึตน้ทุนจำกธุรกจิอำหำรและเครื่องดื่มตัง้แต่ไตรมำส 1 ปี 

2562 ใหเ้ป็นไปตำม TFRS 15 เชน่เดยีวกบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศนูยอ์ำหำร 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนบริกำรศูนย์อำหำรเท่ำกับ 91 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้   

รอ้ยละ 22.5 จำกจำกชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ใกลเ้คยีงกบักำรเตบิโตของรำยได ้

จำกกำรใหบ้ริกำรศูนย์อำหำร ซึง่ตน้ทุนเพิ่มสูงขึน้จำกศูนย์อำหำรทีเ่ปิดใหม่ในปี 2561 

ไดแ้ก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตำ้ รวมถงึกำรบริหำรศูนย์อำหำรเดมิทีอ่ยู่ในโซน Food 

Destination ไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ และรักษำตน้ทุนใหอ้ยู่ในระดับที่เหมำะสมอย่ำง

สม ำ่เสมอ 

ตน้ทนุจำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรม 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ มตีน้ทนุจำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 99 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.3 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เป็นผลมำจำกตน้ทนุอำหำรและเครือ่งดืม่

ทีเ่พิม่ขึน้ สอดคลอ้งกับรำยไดอ้ำหำรและเครื่องดืม่ของโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้ อย่ำงไรก็ด ีทัง้

สองโรงแรมมกีำรบรหิำรจัดกำรตน้ทนุไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้ในสว่นของหอ้งพัก และ

อำหำรและเครือ่งดืม่ 
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ตน้ทนุจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรัพย ์

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ มตีน้ทุนจำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 75 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 44.6 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่สอดคลอ้งกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำก

กำรขำยอสงัหำรมิทรัพยท์ีก่ลำ่วไวก้อ่นหนำ้นี ้ 

 

 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 

1,421 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

18.1 จำกปีกอ่น  

 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรส่วนกลำงและผูบ้ริหำร ค่ำโฆษณำ

ประชำสมัพันธ ์คำ่เครือ่งใชส้ ำนักงำนและของใชส้ ิน้เปลอืง คำ่เชำ่โรงแรม ฮลิตนั พัทยำ ที่

จ่ำยให ้CPNREIT ค่ำธรรมเนียมและค่ำที่ปรึกษำต่ำงๆ รวมถึงค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัด

จ ำหน่ำยอปุกรณ์ส ำนักงำนและสนิทรัพยข์องโรงแรม 

บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 1 ปี 2562 เท่ำกับ 1,421 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 18.1 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน เป็นผลจำกค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรและค่ำใชจ้่ำยใน

กำรบริหำรอื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ตำมขนำดธุรกจิที่ใหญ่ขึน้ และเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกจิใน

อนำคต รวมถงึมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรธุรกจิ GLAND สง่ผลใหส้ัดส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำร

บรหิำรตอ่รำยไดร้วมอยูท่ีร่อ้ยละ 16.4 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 15.1 ในปีชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น  

 

 

อัตรำก ำไรขั ้นตน้อยู่ที่ร อ้ยละ 

50.2 ในขณะที่อัตรำก ำไรจำก

กำรด ำเนนิงำนอยูท่ีร่อ้ยละ 37.5  

 

 อตัราก าไรข ัน้ตน้ และอตัราก าไรจากการด าเนนิงาน 

บรษัิทฯ มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ไม่รวมรำยไดอ้ืน่ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 รอ้ยละ 50.2 ลดลง

จำกรอ้ยละ 51.9 ในช่วงเดยีวกันของปีก่อน และมีอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนไม่รวม

รำยไดอ้ืน่รอ้ยละ 37.5 ลดลงจำกรอ้ยละ 39.8 ในชว่งเดยีวกันของปีกอ่น หำกเปรยีบเทยีบ

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ (Same Store Gross Profit Margin) เติบโตรอ้ยละ 1.5 ขณะที่อัตรำ

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรคำ้เดิม (Same Store Operating Profit Margin) 

ลดลงรอ้ยละ 0.7 ตำมล ำดบั 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ช่ำและบริกำร ซึง่เป็นธุรกจิหลักของบริษัทฯ อยู่ทีร่อ้ยละ 

49.4 ลดลงจำกรอ้ยละ 51.3 ในชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น เป็นผลจำกตน้ทนุคำ่เชำ่และบรกิำร

ทีเ่พิ่มขึน้จำกกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำทีด่นิของศูนย์กำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2 ใน

เดอืนมถิุนำยน 2561 หำกไม่รวมปัจจัยดังกล่ำว บรษัิทฯ สำมำรถรักษำอัตรำก ำไรขัน้ตน้

และอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดับใกลเ้คียงกับเมื่อปีก่อนได ้นอกจำกนี้ 

บรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั่นทีจ่ะควบคมุคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพจำกกำรปฏบิัติ

ตำมมำตรกำรลดตน้ทนุตำ่งๆ เพือ่รักษำอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนใหไ้ดต้อ่ไป 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2561 บรษัิทฯ มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้และอัตรำก ำไรจำกกำร

ด ำเนนิงำนเตบิโตรอ้ยละ 1.4 และรอ้ยละ 5.3 ตำมล ำดบั เป็นผลจำกกำรควบคมุตน้ทนุและ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 

 

ในไตรมำส 1 ปี 2562 ก ำไรสทุธิ

เทำ่กับ 2,902 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 2.8 จำกปีกอ่น  

 ก าไรสทุธ ิ

ในไตรมำส 1 ปี 2562 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธเิทำ่กบั 2,902 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.8 จำก

ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยเหตผุลหลักมำจำกตน้ทนุทำงกำรเงนิปรับตัวเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 

เนือ่งจำกมหีนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้สงูขึน้ ภำยหลงัเขำ้ซือ้กจิกำร GLAND เมือ่เดอืนกนัยำยน 

2561 อย่ำงไรก็ด ีบรษัิทฯ มกีำรเตบิโตของก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนจำกรำยไดท้ีเ่ตบิโตขึน้ 

และกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเหมำะสมกับสภำพแวดลอ้มกำรด ำเนิน

ธรุกจิ 
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ตน้ทุนทำงกำรเงนิถัวเฉลี่ยถ่วง

น ้ ำห นัก  ณ สิ้นไตรมำส 1 ปี  

2562 อยูท่ีร่อ้ยละ 3.30   

 

อัตรำหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ย

สุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.32 

เทำ่ 

 โครงสรา้งทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มหีนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ลดลงจำก 30,398 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 

เป็น 29,875 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 มนีำคม 2562 โดยสำเหตหุลักมำจำกกำรช ำระเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ ขณะทีอ่ัตรำดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 

2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 3.30 ตอ่ปี ซึง่ใกลเ้คยีงกับสิน้ปีกอ่น โดยมหีนี้สนิทีม่อีัตรำดอกเบีย้คงที่

ในสดัสว่นรอ้ยละ 47 และอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัในสดัสว่นรอ้ยละ 53  

อัตรำหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.32 เทำ่ ลดลงจำก 0.37 เทำ่ 

ณ สิน้ปีก่อน เป็นผลมำจำกหนี้สนิทีม่ีภำระดอกเบีย้ลดลงจำกเหตุผลทีก่ล่ำวไวเ้บือ้งตน้ 

ประกอบกบัสดัสว่นผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จำกก ำไรสทุธปิระจ ำงวด  

บริษัทฯ ยังคงใหค้วำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรโครงสรำ้งทำงกำรเงินอย่ำงมี

ประสทิธิภำพ มีควำมยืดหยุ่นต่อสภำวะตลำดเงินตลำดทุนที่ผันผวน และรักษำตน้ทุน

ทำงกำรเงนิใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนนิธรุกจิตอ่ไปในอนำคต 

 

 

 

ตารางที ่2: สรปุงบก าไรขาดทุน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 YoY QoQ

2561 2561 2562 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 6,776 7,370 7,488 11% 2%

ศนูยก์ารคา้ 6,603 7,193 7,310 11% 2%

อาคารส านักงาน 173 177 178 3% 0%

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 310 370 309 (0%) (17%)

รายไดจ้ากการบรกิารศนูยอ์าหาร 169 211 204 21% (4%)

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 216 377 142 (34%) (62%)

รายไดอ้ืน่ 492 699 577 17% (17%)

รายไดร้วม 7,962 9,028 8,719 10% (3%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 7,962 8,943 8,674 9% (3%)

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 3,299 3,797 3,790 15% (0%)

ศนูยก์ารคา้ 3,234 3,729 3,725 15% (0%)

อาคารส านักงาน 65 68 65 0% (5%)

ตน้ทุนจากการประกอบกจิการโรงแรม 87 173 99 14% (43%)

ตน้ทุนบรกิารศนูยอ์าหาร 71 106 91 28% (14%)

ตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรัพย์ 135 191 75 (44%) (61%)

ตน้ทนุรวม 3,592 4,267 4,055 13% (5%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 3,592 4,167 3,955 10% (5%)

คา่ใชจ้า่ยการตลาดและบรหิาร 1,203 1,875 1,421 18% (24%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 3,168 2,886 3,243 2% 12%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 3,168 2,901 3,298 4% 14%

ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ/ิภาษี/อืน่ๆ 345 356 396 15% 11%

ก าไรสุทธิ 2,822 2,530 2,847 1% 13%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 2,822 2,545 2,902 3% 14%

ก าไรสุทธติอ่หุน้พืน้ฐาน (บาท) 0.63 0.56 0.63 1% 13%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 0.63 0.57 0.65 3% 14%

หน่วย : ลา้นบาท
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เงนิปนัผล 

เมือ่วันที ่26 เมษำยน 2562 ทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 มมีตอินุมัตกิำรจ่ำยเงนิ

ปันผลจำกก ำไรสทุธปิระจ ำปี 2561 จ ำนวน 1.10 บำทตอ่หุน้ โดยเงนิปันผลดงักลำ่วคดิเป็น

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลทีร่อ้ยละ 44.0 ของก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวม

ส ำหรับปี 2561 โดยก ำหนดจำ่ยเงนิปันผลวนัที ่7 พฤษภำคม 2562 

 

 

(1) อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ บนัทกึบญัชตีำมรำคำตน้ทนุและตดัคำ่เสือ่มรำคำแบบเสน้ตรงตำมอำยขุองสนิทรัพย ์ทัง้นี ้มลูคำ่อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ

ตำมรำคำประเมนิอยูท่ี ่219,161 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิประจ ำปี 2561 ขอ้ 14 หัวขอ้ 

“อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ” 

 

 

 

 

ตารางที ่3: สรปุฐานะทางการเงนิ

ณ สิน้ ไตรมาส 1 ณ สิน้ปี ณ สิน้ ไตรมาส 1 YoY YTD

2561 2561 2562 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 7,157 3,067 3,143 (56%) 2%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 8,591 12,235 11,872 38% (3%)

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 15,749 15,301 15,015 (5%) (2%)

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

อสงัหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1) 84,012 108,412 103,341 23% (5%)

สทิธกิารเชา่ 11,030 14,086 20,773 88% 47%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,593 1,646 1,606 1% (2%)

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 9,982 22,262 22,348 124% 0%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 106,617 146,407 148,068 39% 1%

สนิทรพัยร์วม 122,366 161,708 163,082 33% 1%

หนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ - ภายใน 1 ปี 2,234 10,876 10,133 354% (7%)

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 11,044 13,737 13,214 20% (4%)

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 13,278 24,613 23,347 76% (5%)

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ 7,172 19,522 19,652 174% 1%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 35,122 43,397 43,033 23% (1%)

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 42,294 62,919 62,685 48% (0%)

หนีส้นิรวม 55,571 87,532 86,032 55% (2%)

สว่นของผูถ้อืหุน้

ก าไรสะสม - ยังไมไ่ดจั้ดสรร 53,604 55,094 57,694 8% 5%

สว่นของผูถ้อืหุน้อืน่ 13,190 19,082 19,356 47% 1%

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 66,794 74,176 77,050 15% 4%

หน่วย : ลา้นบาท
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(1) รวมผลกระทบจำกกำรตอ่อำยสุญัญำเชำ่ทีด่นิขอศนูยก์ำรคำ้ เซน็ทรัลพลำซำ พระรำม 2 เมือ่วนัที ่28 มถินุำยน 2561 

(2) ผลตอบแทนสนิทรัพยแ์ละผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ค ำนวณจำกก ำไรสทุธยิอ้นหลงั 12 เดอืน 

(3) อตัรำสว่นหนีส้นิมภีำระดอกเบีย้สทุธจิำกเงนิสดและเทยีบเทำ่เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่ครำว 

  

 

   

   

 

 

 

 

  

ตารางที ่4: อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 YoY QoQ

2561 2561 2562 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร

อัตราก าไรขัน้ตน้ (1) (รอ้ยละ) 52% 49% 50% (2%) 1%

การใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร (1) 51% 48% 49% (2%) 1%

การประกอบกจิการโรงแรม 72% 53% 68% (4%) 15%

การบรกิารศนูยอ์าหาร 58% 50% 55% (3%) 5%

การขายอสงัหารมิทรัพย์ 38% 49% 47% 10% (2%)

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 40% 32% 37% (3%) 5%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 40% 32% 38% (2%) 6%

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 35% 28% 33% (3%) 5%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 35% 28% 33% (2%) 5%

อัตราผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้(2) (รอ้ยละ) 22% 16% 16% (7%) (1%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 16% 16% 15% (1%) (1%)

อตัราสว่นประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์(2) (รอ้ยละ) 12% 8% 8% (4%) (0%)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 YoY YTD

2561 2561 2562 (หน่วย) (หน่วย)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.19 0.62 0.64 (0.55) 0.02

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.54 0.12 0.13 (0.41) 0.01

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.83 1.18 1.12 0.29 (0.06)

อัตราสว่นหนีส้นิมภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้(3) (เท่า)
0.03 0.37 0.35 0.32 (0.02)
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แผนธุรกจิในอนาคต 
 

  บรษัิทฯ ตัง้เป้ำหมำยทำงธุรกจิในระยะ 5 ปี (ปี 2562-2566) ทีจ่ะมรีำยไดเ้ตบิโตในอัตรำ

เฉลีย่ (CAGR) ประมำณรอ้ยละ 13 ตอ่ปี  เพือ่ใหบ้รรลเุป้ำหมำยดังกลำ่ว บรษัิทฯ ไดก้ ำหนด

แนวทำงกำรขยำยธรุกจิในรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรอสงัหำรมิทรัพยแ์บบผสม (Mixed-use 

Development) ประกอบดว้ย กำรพัฒนำโครงกำรศนูยก์ำรคำ้ใหม่ กำรปรับปรุงสนิทรัพยท์ีม่ี

อยู่ในปัจจุบันเพือ่เพิม่มูลคำ่ รวมถงึกำรปรับขึน้คำ่เชำ่ตำมปกต ิและกำรปรับปรุงกระบวนกำร

ด ำเนนิงำนเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ นอกจำกนี ้ยังมกีำรพัฒนำโครงกำรทีพั่กอำศยั 

ภำยใตค้วำมเจรญิทำงเศรษฐกจิทีข่ยำยตัวสูพ่ืน้ทีร่อบนอกกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด 

บริษัทฯ มีกำรศึกษำโอกำสทำงธุรกิจคำ้ปลีกในรูปแบบใหม่รวมทั ้งนวัตกรรมดำ้นกำร

ออกแบบและตกแต่งศูนย์กำรคำ้ เพื่อยกระดับใหศู้นย์กำรคำ้มีควำมทันสมัย พรอ้มมอบ

ประสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำยเพือ่ตอบสนองตอ่รูปแบบกำรใชช้วีติของลูกคำ้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

อยูเ่สมอทัง้ลกูคำ้ชำวไทยและนักทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิ 

นอกจำกนัน้ บรษัิทฯ ไดศ้กึษำโอกำสกำรลงทนุในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นประเทศ

ทีม่ีโอกำสและศักยภำพในกำรเตบิโต อำท ิมำเลเซยี และเวยีดนำม เพื่อกำรเตบิโตตำม

เป้ำหมำยในอนำคตอยำ่งมั่นคงและยั่งยนื 

 

  การขยายธุรกจิในประเทศ 

บริษัทฯ ไดป้ระกำศแผนเปิดศูนย์กำรคำ้ใหม่ในช่วงปี 2562 ถงึตน้ปี 2563 จ ำนวน 2 แห่ง 

ไดแ้ก่ 1) เซ็นทรลั วลิเลจ ซึง่เป็นลักชรูี่เอำทเ์ล็ตระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย โดย

คำดวำ่จะเปิดใหบ้รกิำรไดภ้ำยในไตรมำส 3 ปี 2562 และ 2) เซ็นทรลัพลาซา อยุธยา ซึง่

คำดวำ่จะเปิดใหบ้รกิำรในปี 2563 

นอกจำกนี ้บรษัิทฯ เล็งเห็นโอกำสทีจ่ะพัฒนำโครงกำรอสงัหำรมิทรัพยร์ูปแบบผสม (Mixed-

use project) ในประเทศ เพือ่ตอ่ยอดธุรกจิใหเ้ตบิโตในระยะยำว และสรำ้งผลตอบแทนทีด่ี

ไดใ้นอนำคต โดยเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2562 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดุส ิตธำนี จ ำกัด 

(มหำชน) ประกำศแผนกำรพัฒนำโครงการดุสติ เซ็นทรลั พารค์ ซึ่งเป็นโครงกำร

อสงัหำรมิทรัพยร์ูปแบบผสมบนท ำเลทีม่ศีักยภำพสงูสดุแห่งหนึง่ในใจกลำงเมอืงกรุงเทพฯ 

บนทีด่นิกวำ่ 23 ไร่ บนทีด่นิบรเิวณหัวมมุถนนสลีมและถนนพระรำม 4 เชือ่มตอ่กบัระบบขนสง่

มวลชนทัง้รถไฟฟ้ำ BTS และรถไฟใตด้นิ MRT ในสว่นของโครงกำรมอีงคป์ระกอบดงันี ้

• ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลั พารค์ พืน้ทีเ่ชำ่ประมำณ 80,000 ตร.ม. โดยบรษัิทฯ มี

สดัสว่นลงทนุในโครงกำรรอ้ยละ 85 

• อาคารส านกังานเซ็นทรลั พารค์ ออฟฟิศเซส พืน้ทีเ่ชำ่ประมำณ 90,000 ตร.ม. 

โดยบรษัิทฯ มสีดัสว่นลงทนุในโครงกำรรอ้ยละ 100 

• โรงแรมดสุติธาน ีกรุงเทพฯ ขนำด 250 หอ้ง โดยบรษัิทฯ มสีดัสว่นลงทนุใน

โครงกำรรอ้ยละ 40 

• โครงการทีพ่กัอาศยั รวมทัง้ส ิน้ 389 ยนูติ ภำยใตช้ือ่ "ดสุติ เรสซเิดนเซส" จ ำนวน 

159 ยนูติ และ "ดสุติ พำรค์ไซด"์ จ ำนวน 230 ยนูติ โดยบรษัิทฯ มสีดัสว่นลงทนุใน

โครงกำรรอ้ยละ 40 
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โครงกำรดุสติ เซ็นทรัล พำร์ค จะเริ่มท ำกำรก่อสรำ้งภำยหลังจำกท ำกำรรื้อถอนโรงแรม    

ดสุติธำน ีกรุงเทพฯ (เดมิ) เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ โดยคำดวำ่จะกอ่สรำ้งเสร็จทยอยเปิดใหบ้รกิำร

ภำยในปี 2567 เริม่จำกโรงแรมดสุติธำนี กรุงเทพฯ (โฉมใหม่) ตำมดว้ยศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรัล 

พำรค์ และอำคำรส ำนักงำน เซ็นทรัล พำรค์ ออฟฟิศเซส ในสว่นของโครงกำรทีพั่กอำศัยจะ

เปิดจองภำยในปี 2562 โดยจะกอ่สรำ้งแลว้เสร็จและพรอ้มโอนใหล้กูคำ้ภำยในปี 2568 

โครงกำรของ GLAND บรษัิทฯ ยังคงศกึษำแผนกำรพัฒนำโครงกำรบนทีด่นิเปลำ่ทีอ่ยูภ่ำยใต ้

GLAND ซึง่เป็นท ำเลทีม่ีศักยภำพสูงในกรุงเทพฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยคำดว่ำจะไดข้อ้สรุป

ภำยในปี 2562 ในขณะเดยีวกนับรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิำพในสนิทรัพยท์ีด่ ำเนนิกำร

แลว้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรเตบิโตของ GLAND ต่อไปใน

อนำคต 

   

การขยายธุรกจิตา่งประเทศ 

บรษัิทฯ เล็งเห็นถงึโอกำสเตบิโตทำงธรุกจิในระยะยำวและเพือ่เป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งใน

กำรลงทนุ จงึไดม้องโอกำสกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ ในพืน้ทีท่ีม่ศีักยภำพ โดยเมือ่วันที ่23 

มนีำคม 2562 โครงการเซ็นทรลั ไอ-ซติี ้ในประเทศมำเลเซยี ซึง่เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง 

CPN รอ้ยละ 60 และ I-R&D Sdn. Bhd (“IRD”) รอ้ยละ 40 บรษัิทลกูของ I-Berhad ไดเ้ปิด

ใหบ้รกิำรบำงสว่น (Soft Opening) เป็นทีเ่รียบรอ้ย และเตรียมจะเปิดใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบ

ในชว่งกลำงปี 2562  

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ อยู่ระหว่ำงเตรียมแผนกำรลงทุนในประเทศเวยีดนำม ซึง่เป็นตลำดทีม่ี

แนวโนม้กำรเตบิโตทีโ่ดดเดน่ และจะเป็นแรงขับเคลือ่นส ำคัญในกำรเตบิโตของธุรกจิระยะ

ยำวอกีแหง่หนึง่ 

 

  การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสมในบรเิวณใกลศู้นยก์ารคา้ของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภำพในกำรพัฒนำโครงกำรศูนย์กำรคำ้ในลักษณะพื้นที่แบบผสม 

(Mixed-use project) โดยวำงแผนใชป้ระโยชน์จำกทีด่นิทีเ่หลอือยู่ในบรเิวณศนูยก์ำรคำ้ใน

ปัจจุบันเพื่อพัฒนำธุรกจิเกีย่วเนื่องอืน่ๆ อำท ิโครงกำรทีพั่กอำศัย อำคำรส ำนักงำน และ

โรงแรม เพื่อสนับสนุนธุรกจิศูนย์กำรคำ้ซึง่เป็นธุรกจิหลักใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและสรำ้ง

มลูคำ่เพิม่แกบ่รษัิทฯ  

โครงกำรทีพั่กอำศัย ปัจจุบันบรษัิทฯ ไดเ้ปิดตัวโครงกำรทีพั่กอำศัยรูปแบบคอนโดมเินียม

จ ำนวน 8 โครงกำรในกรุงเทพฯ และตำ่งจังหวัด ซึง่ไดก้อ่สรำ้งแลว้เสร็จและทยอยโอนแลว้ 

3 โครงกำร และอยู่ระหวำ่งกำรก่อสรำ้งอกี 5 โครงกำร รวมถงึมโีครงกำรทีพั่กอำศัยรูปแบบ

บำ้นเดีย่ว จ ำนวน 1 โครงกำรในกรุงเทพฯ ซึง่ไดท้ยอยสรำ้งแลว้เสร็จและอยูร่ะหวำ่งกำรขำย

จ ำนวน 9 ยูนติ นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังคงศกึษำบรเิวณทีม่ศีักยภำพในกำรพัฒนำโครงกำรที่

พักอำศยัอยำ่งตอ่เนือ่ง โดยมแีผนกำรประกำศโครงกำรใหมใ่นอนำคตตอ่ไป 
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ตารางที ่5: ความคบืหนา้ของโครงการในอนาคต

ปจัจบุนั >>

โครงการ พืน้ที่ ก าหนดเสร็จ

ศนูยก์ารคา้ ตร.ม.ใหเ้ชา่ ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

เซ็นทรลั วลิเลจ 40,000 3/2562    เปิดบรกิาร

ในประเทศ - ตา่งจังหวัด

เซ็นทรลัพลาซา อยุธยา รอสรปุ 2563 สรปุแผนการพฒันา  กอ่สรา้ง ตกแตง่ และเจรจารา้นคา้

ตา่งประเทศ

เซ็นทรลั ไอ-ซติี ้(มาเลเซยี) 83,000 1/2562    เปิดบรกิาร

ทีพั่กอาศัย - คอนโดมเินียม หอ้ง ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ฟิล พหล 34 358 4/2562   ยอดจองรอ้ยละ 30     พรอ้มโอน

ในประเทศ - ตา่งจังหวัด

เอสเซ็นท ์นครราชสมีา 380 4/2562   ยอดจองรอ้ยละ 100     พรอ้มโอน

เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงราย 312 4/2562   ยอดจองรอ้ยละ 100     พรอ้มโอน

เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงใหม่ 450 3/2562   ยอดจองรอ้ยละ 100     พรอ้มโอน

เอสเซ็นท ์อบุลราชธานี 395 2563   ยอดจองรอ้ยละ 70

ทีพั่กอาศัย - บา้นเดีย่ว ยนูติ ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

นยิาม บรมราชชนนี 71 4/2561       พรอ้มโอน 9 ยูนติ

โครงการพัฒนารูปแบบผสม ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ดสุติ เซ็นทรลั พารค์ * 2567-68     เปิดตวั    รือ้ถอนโครงการปจัจบุนั  กอ่สรา้ง ตกแตง่ และเจรจาผูเ้ช่า

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

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

2.) อาคารส านักงานเซ็นทรัล 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

2562 2563

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


