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บรษัิทฯ ดําเนนิมาตรการเชงิรุก
ในการบริหาร จัดการธุรกิจ
ภายใตส้ถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด
ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 

 

 

 

 

 

 ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2563 เศรษฐกจิทั่วโลกรวมถงึเศรษฐกจิไทยไดรั้บผลกระทบอยา่ง
มากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สืบ
เนื่องมาจากในหลายประเทศมีการประกาศมาตรการล็อคดาวน์ทําใหก้จิกรรมทาง
เศรษฐกจิลดลงอย่างมนัียสําคัญซึง่คาดว่าเศรษฐกจิมแีนวโนม้จะหดตัวตอ่เนื่องตลอด
ทัง้ปี ส่งผลใหใ้นชว่งทีผ่่านมาเศรษฐกจิชะลอตัวอย่างรุนแรงกระทบกับธุรกจิทุกภาค
สว่นโดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิของไทยไดรั้บความกดดันจากภาคการท่องเทีย่ว การ
อุปโภคบรโิภค และการส่งออกทีห่ดตัวลง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไดม้มีาตรการ
คลายล็อคดาวน์ทีละเฟสอย่างต่อเนื่อง ทําใหเ้ริม่มีการเคลือ่นไหวของกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิในช่วงตัง้แต่กลางเดอืนพฤษภาคมเป็นตน้มา และไดปั้จจัยบวกจากการที่
ภาครัฐไดอ้อกมาตรการเยียวยาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ สําหรับปี 2563 เศรษฐกจิไทยมแีนวโนม้ขยายตัวไดตํ้่ากว่าทีเ่คย
คาดการณ์ไว ้ธนาคารแหง่ประเทศไทยจงึไดป้รับลดประมาณการเตบิโตของเศรษฐกจิ
ไทยในปี 2563 จากเดมิคาดวา่หดตัวตัวรอ้ยละ 5.3 มาเป็นหดตัวรอ้ยละ 8.1 และปรับ
ลดอตัราดอกเบีย้นโยบายมาอยูท่ีร่อ้ยละ 0.5 เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิและรักษาเสถยีรภาพ
ระบบการเงนิตอ่ไป 

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“บรษัิทฯ” หรือ “เซ็นทรัล
พัฒนา”) รายงานผลการดําเนนิงานประจําไตรมาส 2 ปี 2563 มรีายไดร้วม 4,732 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 48.6 และกําไรสทุธ ิ467 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 81.1 (งวดหก
เดอืนแรกปี 2562 บรษัิทฯ มรีายไดร้วม 16,154 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.4 และกําไร
สทุธ ิ5,059 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.8 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดยหลักไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในชว่งทีผ่่านมา หากไมร่วมรายการที่
มไิดเ้กดิขึน้ประจําและผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงนิ บรษิทัฯ มรีายได้
รวม 3,613 ลา้นบาทและขาดทนุสทุธ ิ 611 ลา้นบาท (งวดหกเดอืนแรกปี 2562 
บรษัิทฯ มรีายไดร้วม 12,183 ลา้นบาทและกําไรสทุธ ิ1,890 ลา้นบาท) อย่างไรก็ด ี
บรษัิทฯ ไดดํ้าเนินการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการบรหิารอย่างมีประสทิธภิาพ และ
เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตอ่ผลการดําเนนิงานใหไ้ดม้าก
ทีส่ดุ 

สบืเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ 
ไดป้ระกาศปิดศูนยก์ารคา้เป็นการชั่วคราวทัง้ 33 แห่งในประเทศไทย และ 1 แห่งใน
ประเทศมาเลเซยี รวมทัง้ส ิน้ 34 แหง่ โดยมรีะยะเวลาการปิดศนูยท์ีแ่ตกตา่งกนัตามแต่
ละพืน้ทีร่ะหวา่ง 45-56 วนั โดยยังคงเปิดใหบ้รกิารในสว่นทีจํ่าเป็นแกล่กูคา้ บรษัิทฯ ได ้
ดําเนนิมาตรการเชงิรุกเพือ่บรหิารจัดการใหท้ันตอ่เหตกุารณ์ภายใตปั้จจัยแวดลอ้มทีม่ี
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา โดยคํานงึถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกภาค
สว่น และมนีโยบายบรหิารตน้ทนุและจัดสรรทรัพยากรภายในบรษัิทใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสดุ รวมไปถงึการบรหิารจัดการกระแสเงนิสดใหม้คีวามเพยีงพอตอ่การดําเนนิธุรกจิ
ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน บรษัิทฯ บรหิารจัดการศูนยก์ารคา้ 34 แหง่ มพีืน้ทีใ่หเ้ชา่สทุธิ
รวม 1.8 ลา้นตารางเมตร (ตร.ม.) รวมถงึมอีัตราการเช่าพืน้ทีศู่นยก์ารคา้ในประเทศ
เฉลีย่ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 92 
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เหตกุารณส์ําคญัในไตรมาส 2 ปี 2563 
 

การบรหิารจดัการและดาํเนนิธรุกจิภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 
 
บริษัทฯ ไดก้ลับมาเปิดใหบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ทัง้ 34 ศูนยอ์กีครัง้ใน
เดอืนพฤษภาคม 2563 ตามทีม่กีาร
ประกาศมาตรการผ่อนคลายล็อค
ดาวนจ์ากทางภาครัฐ 
 
 
 
 
 
ดําเนนิมาตรการรักษาความปลอดภัย
และความสะอาดเชงิรุกภายในศูนย ์
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูม้าใช ้
บริการทําใหจํ้านวนผูม้าใชบ้ริการ
ศนูยก์ารคา้ฟ้ืนตวัไดด้ ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เ ส ริม ส ร ้า ง แ ล ะ ช่ ว ย ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิจโดย ดํา เนินมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู ป้ระกอบการ
ภายในศูนยก์ารคา้ทีไ่ดรั้บผลกระทบ
อยา่งตอ่เนือ่ง 
 
 
 
 
 
 
บริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
และทบทวนแผนการลงทนุเพือ่รักษา
สภาพคลอ่งในการดําเนนิธรุกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดปิ้ดศูนยก์ารคา้ท ัว่ประเทศเป็นการช ัว่คราว
เพือ่ใหค้วามรว่มมอืภาครฐัอยา่งเต็มทีใ่นการควบคุมการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 ตามทีม่ปีระกาศมาตรการควบคมุการระบาดของโรค COVID-19 ตัง้
แตวันที ่22 มนีาคม 2563 นัน้ ปัจจุบันบรษัิทฯ ไดท้ยอยเปิดศนูยก์ารคา้ตามการ
ประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวนจ์ากทางภาครัฐทีกํ่าหนดใหศ้นูยก์ารคา้ทั่ว
ประเทศกลับมาเปิดใหบ้รกิารไดต้ัง้แต่วันที ่17 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้มา 
ในขณะทีศู่นยก์ารคา้ เซ็นทรัล ไอ-ซติี ้(Central i-City) ไดเ้ริม่กลับมาเปิด
ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศของทางรัฐบาลมาเลเซยี  

บรษัิทฯ คํานึงถงึความปลอดภัยของลูกคา้และผูม้าใชบ้รกิารเป็นสําคัญโดยมี
มาตรการดูแลป้องกันอย่างครอบคลุมและทั่วถงึภายในศูนยจ์ากการจัดทําแผน
แม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ที่สามารถนํามาปฏบิัตไิดจ้รงิกับศูนย์การคา้ 
รา้นคา้ และพนักงาน เพือ่ตอบรับวถิชีวีติใหม ่(New Normal) หรอืพฤตกิรรมของ
ผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ครอบคลมุในเรือ่งความสะอาดและความปลอดภัยใน 5 
แกนหลัก กว่า 75 มาตรการ ไดแ้ก่ 1) การคัดกรองอย่างเขม้งวด (Extra 
Screening)  2) มาตรฐาน Social Distancing ทกุจุด  3) การตดิตามเพือ่ความ
ปลอดภัย (Safety Tracking)  4) การใสใ่จในความสะอาดทกุจุดสมัผัส (Deep 
Cleaning) และ 5) แนวทางลดการสมัผัส (Touchless Experience) ซึง่มาตรการ
ดงักลา่วสามารถเพิม่ความม่ันใจใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารได ้ประกอบกบัการผ่อนคลาย
มาตรการล็อคดาวน์เพิม่เตมิจากภาครัฐ สง่ผลใหจํ้านวนผูม้าเยีย่มชมศนูยก์ารคา้ 
(Traffic) ณ เดอืนมถินุายน 2563 กลับมาอยูท่ีร่ะดับสงูกวา่รอ้ยละ 60-70 จาก
จํานวน Traffic ในชว่งสถานการณ์ปกต ิ จะมเีพยีงศนูยก์ารคา้บางแหง่ทีย่ังฟ้ืนตัว
ไม่ดนัีก เนื่องจากมผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารเป็นกลุม่นักท่องเทีย่วตา่งประเทศทีล่ดลงจาก
สถานการณ์ COVID-19 แตใ่นภาพรวมนัน้ยังมทีศิทางฟ้ืนตัวอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป บรษัิทฯ มกีารตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ พรอ้มปรับกลยุทธก์ารบรหิาร
ศูนย์การคา้และกจิกรรมการตลาดเพื่อตอบรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ใน
ประเทศอยูต่ลอดเวลา 

บรษัิทฯ ยังคงดําเนนิมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้ชา่โดยพจิารณายกเวน้คา่เชา่
ใหแ้กร่า้นคา้ทีต่อ้งหยุดดําเนนิการตามประกาศของภาครัฐในชว่งล็อคดาวน ์และ
พิจารณาใหส้่วนลดค่าเช่าแก่รา้นคา้แต่ละรายในทุกศูนย์การคา้ในระดับที่
เหมาะสม เพือ่ชว่ยเหลอืเยยีวยารา้นคา้ในศูนยก์ารคา้ของบรษัิทฯ แลว้แต่กรณี 
โดยพจิารณาจากการฟ้ืนตัวของจํานวน Traffic ของศูนยก์ารคา้ ประเภทของ
ธุรกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบ และยอดขายรา้นคา้ เป็นหลัก ปัจจุบันรา้นคา้ไดก้ลับมา
เปิดใหบ้ริการเกือบทัง้หมดแลว้ นอกจากนี้ยังมีการจัดแคมเปญและกจิกรรม
ส่งเสรมิการขายต่างๆ เพือ่ช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกจิและช่วยเหลอืรา้นคา้ทีเ่ป็น
ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก (SME) 

ในชว่งเวลาทีม่กีารปิดศูนยก์ารคา้เป็นการชั่วคราวนัน้ บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการลด
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ อย่างรัดกมุและเป็นไปตามแผนทีว่างไว ้เพือ่บรรเทา
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตอ่รายไดแ้ละความสามารถในการทํากําไร แมว้า่คา่ใชจ้่ายผัน
แปรบางส่วนจะกลับมาจากการกลับมาเปิดใหบ้ริการศูนย์การคา้ อาทิ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก (Outsource) ตามระดับการ
ปฏบิตังิานทเีป็นปกต ิอยา่งไรก็ตาม ยังมคีา่ใชจ้า่ยทีย่ังคงควบคมุไดจ้ากมาตรการ
ลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จําเป็นทั่วทัง้องค์กร และเพื่อรองรับสภาวะการดําเนินธุรกจิ
ท่ามกลางวกิฤต COVID-19 ประกอบกับชะลอแผนการลงทุนในปี 2563 เพือ่
เตรยีมความพรอ้มดา้นสภาพคล่องใหเ้พยีงพอต่อการดําเนนิธุรกจิอย่างต่อเนื่อง
ในสถานการณ์ทีไ่มแ่น่นอน  
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เปิดใหบ้รกิารโรงแรมเซ็นทาราและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี อีก
ครัง้ เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2563 

บรษิทัฯ กลบัมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช ัน่เซ็นเตอร ์
อดุรธานตีัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 2563 ภายหลังจากปิดใหบ้รกิารชัว่คราวไปเมือ่
วันที ่1 เมษายน 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทําใหจํ้านวนนักท่องเทีย่วตา่งชาตลิดลงอย่างมนัียสําคัญ กอปรกับ
การประกาศมาตรการล็อคดาวน์จากทางภาครัฐเพื่อจํากัดการเดินทาง
ภายในประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าว บรษัิทฯ ไดดํ้าเนินการลดตน้ทุนให ้
สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของรายได ้พรอ้มทัง้เริม่ปรับปรุงโรงแรม ฮลิตัน 
พัทยา ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ไปจนถงึ เดอืนพฤศจกิายน 2563 เพือ่ยกระดับ
ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานและเตรยีมพรอ้มเปิดใหบ้รกิารใหมต่อ่ไป  

   

การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use development) 
โครงการแนวราบ “เอสเซ็นท ์ทาวน์” 
ที่ พิ ษ ณุ โ ล ก  แ ล ะ  “นิ น ญ า 
กัลปพฤกษ์” ทีก่รุงเทพฯ ไดรั้บการ
ตอบรับเป็นอย่างดีและมีการโอน
โครงการอยา่งตอ่เนือ่ง  

 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวั 2 โครงการใหมใ่นไตรมาส 1 ปี 2563 ทีผ่า่นมาตาม
แผน ไดแ้ก ่เอสเซ็นท ์ทาวน ์พษิณุโลก เป็นโครงการทาวนโ์ฮม และโครงการ 
นนิญา กัลปพฤกษ์ เป็นโครงการบา้นแฝด โดยมจํีานวนลูกคา้ทีส่นใจและเขา้
เยีย่มชมโครงการมากพอสมควร แมว้า่อปุสงคใ์นตลาดอสงัหารมิทรัพยโ์ดยรวม
ไดรั้บผลกระทบทางออ้มจากเหตกุารณ์ COVID-19 แตบ่รษัิทฯ ยังสามารถโอน
โครงการทีพั่ฒนาแลว้เสร็จใหแ้กล่กูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

โครงการทีพ่กัอาศยัทีส่รา้งเสร็จและโอนใหแ้กลู่กคา้แลว้ จํานวน 7 แห่ง 
ไดแ้ก ่เอสเซน็ท ์ระยอง เชยีงใหม ่ขอนแกน่ และเอสเซน็ท ์วลิล ์เชยีงใหม ่เอส
เซ็นท์ ว ิลล์ เชียงรายที่โอนหอ้งใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ทั ้งหมด ส่วน เอสเซ็นท ์
นครราชสมีา และฟิล พหล 34 ทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จและอยู่ระหว่างการโอนให ้
ลกูคา้ 

โครงการทีพ่กัอาศยัทีเ่ปิดจองแลว้และอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง จํานวน 5 
แหง่ ประกอบดว้ย 1) เอสเซ็นท ์อบลุราชธาน ีมยีอดจองรอ้ยละ 85 และคาดวา่
จะก่อสรา้งเสร็จและพรอ้มโอนภายในปี 2563; 2) เอสเซ็นท์ พาร์ควลิล ์
เชยีงใหม่ มยีอดจองกว่ารอ้ยละ 50 และคาดว่าจะกอ่สรา้งเสร็จและพรอ้มโอน
ภายในปี 2563; 3) เอสเซ็นท ์ทาวน์ พษิณุโลก มกีารขายและโอนแลว้ 19  
ยูนติ โดยอยู่ระหวา่งการกอ่สรา้งยูนติเพิม่เตมิ และ 4) นนิญา กัลปพฤกษ์ การ
ขายและโอนแลว้ 14 ยูนติ และอยู่ระหว่างการกอ่สรา้งยูนติเพิม่เตมิ และ 5) 
โครงการนยิาม บรมราชชนน ีเป็นโครงการบา้นเดีย่วบนถนนบรมราชชนนทีีไ่ดม้ี
การโอนบา้นใหลู้กคา้แลว้ทัง้หมด 5 ยูนิต และอยู่ระหว่างการก่อสรา้งและ
ตกแตง่จํานวนยนูติเพิม่เตมิเพือ่รองรับอปุสงคใ์นอนาคต 
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ผลการดาํเนนิงานประจําไตรมาส 2 ปี 2563 
 

 

 
 

(1) สนิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใต ้CPNREIT ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้จํานวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่1) เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ (รวมถงึอาคาร
สํานักงาน ป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์เอ และ บ)ี เซน็ทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ และเซน็ทรัลเฟสตวิัล พัทยา บชี  2) โรงแรม 1 แหง่ ไดแ้ก ่ฮลิตนั พัทยา และ 3) อาคารสํานักงาน
ภายใตก้ารบรหิารของ GLAND ไดแ้ก ่เดอะไนน ์ทาวเวอรส์ และยนูลิเีวอร ์เฮา้ส ์แกรนด ์ซึง่ไดรั้บโอนสทิธกิารเชา่จากกองทรัสต ์GLANDRT ในไตรมาส 1 ปี 2563 

(2) สนิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใต ้CPNCG ประกอบดว้ยอาคารสํานักงาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด ์
(3) อตัราการเชา่พืน้ทีข่องแตล่ะกลุม่ธรุกจิ (ยกเวน้ธรุกจิขายอสงัหารมิทรัพย)์ เป็นคา่เฉลีย่ในแตล่ะไตรมาส 
(4) โครงการเซน็ทรัล ภเูก็ต ประกอบดว้ย เซน็ทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสตา้ และเซน็ทรัล ภเูก็ต เฟสตวิัล ซึง่นับเป็น 1 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพรวม 

บรษัิทฯ ม ี4 ธรุกจิภายใตก้ารบรหิารงาน ไดแ้ก ่1) ธรุกจิศนูยก์ารคา้และสํานักงาน
ใหเ้ชา่ 2) ธรุกจิบรกิารศนูยอ์าหาร 3) ธรุกจิโรงแรม และ 4) ธรุกจิอสังหารมิทรัพย์
ทีพั่กอาศัย ซึง่รวมอสังหารมิทรัพยท์ีไ่ดโ้อนไปยังทรัสตเ์พือ่การลงทุนในสทิธกิาร
เชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท (CPNREIT) และกองทนุรวมสทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรัพย ์CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท (CPNCG)  

บรษัิทฯ มศีนูยก์ารคา้ภายใตก้ารบรหิารงานรวม 34 โครงการ (อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 15 โครงการ ต่างจังหวัด 18 โครงการ และต่างประเทศ 1 
โครงการ) อาคารสํานักงานใหเ้ชา่ 7 อาคาร ศนูยอ์าหารทัง้สิน้ 30 แหง่ โรงแรม 2 
แหง่ ไดแ้ก ่เซนทารา อดุรธาน ีและ ฮลิตนั พัทยา โครงการทีพั่กอาศัยเพือ่ขาย 12 
โครงการ ประกอบดว้ย โครงการแนวสงู 9 โครงการ แนวราบ 3 โครงการ  

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 มอีัตราการเชา่พืน้ทีศู่นยก์ารคา้ในประเทศของบรษัิทฯ 
เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 92 เทา่กบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยศนูยก์ารคา้สว่นใหญส่ามารถ

ตารางที่ 1: สรุปพืน้ที่ใหเ้ช่าและอตัราการเช่าพืน้ที่

 

อตัราการเชา่/
ขายพืน้ที ่
(รอ้ยละ)(3)

ณ ไตรมาส 2
จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม. 2563

ธุรกจิศูนย์การคา้
ศูนย์การคา้ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 15 930,201 15 783,088 3 147,113 94

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

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

ศูนย์การคา้ในต่างประเทศ 1 83,941 1 83,941 83

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

ธุรกจิอืน่
อาคารสํานักงาน 7 172,255 5 56,194 2 34,389 7 81,672 94

โรงแรม 2 561 หอ้ง 1 259 หอ้ง 1 302 หอ้ง 0

อาคารสําหรับพักอาศัย (แนวสูง) 7 2727 ยูนติ 7 2727 ยูนติ 90

อาคารสําหรับพักอาศัย (แนวราบ) 3 573 ยูนติ 3 573 ยูนติ 7

สนิทรัพย์ภายใตบ้รษัิท GLAND
อาคารสํานักงาน 3 148,938 1 67,606 2 81,332 90

อาคารสําหรับพักอาศัย (แนวสูง) 1 1991 ยูนติ 1 1991 ยูนติ 99

พื้นทีค่า้ปลกีในอาคารต่างๆ 24,196 24,196 64

 

อตัราการเชา่/
ขายพืน้ที ่
(รอ้ยละ)

ณ ไตรมาส 2
จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม. จํานวน ตร.ม. 2563

ธุรกจิอืน่
อาคารสํานักงาน 3 148,938 1 67,606 2 81,332 90

อาคารสําหรับพักอาศัย (แนวสูง) 1 1991 ยูนติ 1 1991 ยูนติ 99

พื้นทีค่า้ปลกีในอาคารต่างๆ 24,196 24,196 64

รวม

จํานวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ CPN ณ ไตรมาส 2 ปี 2563

CPN CPNREIT
(1)

CPNCG
(2)

จํานวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ GLAND
ณ ไตรมาส 2 ปี 2563

รวม GLAND CPNREIT
(1)



บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
คําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

หนา้ที ่5 จาก 16  

 

 

 

 

 

รายไดจ้ากการเช่าและบริการของ
ศนูยก์ารคา้เดมิลดลงรอ้ยละ 61 จากปี
กอ่นหนา้ 

รักษาอัตราการเช่าพื้นที่ใหอ้ยู่ในระดับสูงได ้แมม้ีผูเ้ช่าที่ไดรั้บผลกระทบจาก
เหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นจํานวนมาก แต่บริษัทฯ ไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลือแก่ผูเ้ช่ามาโดยตลอด ตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทําใหผู้เ้ช่าสามารถ
กลบัมาเปิดใหบ้รกิารในศนูยก์ารคา้ไดอ้กีครัง้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ สามารถรักษาอัตรา
พืน้ทีเ่ชา่ไวไ้ด ้ 

รายไดจ้ากการเชา่และบรกิารของศนูยก์ารคา้เดมิ (same store rental revenue 
growth) ในไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 61 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (งวด
หกเดอืนแรกปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 34) เนือ่งจากผลกระทบจาก COVID-19 ทําให ้
มกีารปรับลดค่าเชา่เพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ทีไ่ดรั้บผลกระทบ รวมถงึมกีารจัดกจิกรรม
และอเีวน้ทต์่างๆ ทีล่ดลงจากการปิดใหบ้รกิารศูนยก์ารคา้ชั่วคราวตามทีก่ล่าวไว ้
ขา้งตน้ โดยตัวเลขดังกล่าวไม่นับรวม 1) ศูนย์การคา้ใหม่ที่เปิดดําเนินการในปี 
2562 ไดแ้ก ่เซ็นทรัล ไอ-ซติี ้และเซ็นทรัล วลิเลจ 2) ศนูยก์ารคา้ทีม่กีารปรับปรุง
ในปี 2562 และ 2563 ไดแ้ก ่เซ็นทรัลเวลิด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรา้ว เซ็นทรัล
พลาซา ชลบุร ีเซ็นทรัลพลาซา เชยีงราย เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตวิัล เซ็นทรัลเฟส
ตวิลั พัทยา บชี เซน็ทรัลพลาซา เชยีงใหม ่และเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2  

สรปุผลการดาํเนนิงาน GLAND  

ณ วันที ่30 มถินุายน 2563  GLAND มสีนิทรัพยท์ีดํ่าเนนิการแลว้ ประกอบดว้ย 1) 
อาคารสํานักงานใหเ้ช่า 3 อาคาร (อัตราการเช่าพืน้ทีร่วมรอ้ยละ 90) ซึง่นับรวม
อาคารสํานักงาน 2 โครงการที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการโดยกองทรัสต ์
CPNREIT หลังจากทีม่กีารโอนสทิธกิารเชา่โครงการจากกองทรัสตเ์พือ่การลงทุน
ในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์อาคารสํานักงาน จแีลนด ์(GLANDRT) ในไตรมาส 
1 ปี 2563  2) โครงการทีพั่กอาศัยเพือ่ขาย 1 โครงการ (รวม 1,991 ยูนติ โดย
ปัจจุบันมีจํานวนรอขายและโอนอยู่ 16 ยูนิต) 3) พื้นที่คา้ปลีกใหเ้ช่าในอาคาร
สํานักงานและทีพั่กอาศัยรวมกนั 24,196 ตร.ม. (อัตราการเชา่พืน้ทีร่วมรอ้ยละ 64) 
และ 4) ที่ดนิยังไม่ไดพั้ฒนาอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงสําหรับพัฒนา
โครงการรูปแบบผสม (Mixed-use development) และอกี 2 แปลงสําหรับพัฒนา
โครงการทีพั่กอาศยั 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ รับรูผ้ลการดําเนนิงานของ GLAND ทีไ่มร่วมรายการ
ทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจํา โดยมรีายไดร้วม 357 ลา้นบาท และกําไรสุทธ ิ65 ลา้น
บาท (งวดหกเดอืนแรกมรีายไดร้วม 754 ลา้นบาท และกําไรสุทธ ิ85 ลา้นบาท) 
ซึง่แตกต่างจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ GLAND เนื่องจากบรษัิทฯ มกีาร
บันทึกมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึง่เทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที ่
GLAND บนัทกึไว ้ณ วันทีเ่ขา้ซือ้กจิการในปี 2561 จงึสง่ผลใหค้า่เสือ่มและการตัด
จําหน่าย ซึง่เป็นตน้ทนุหลกัในการดําเนนิงานของ GLAND ทีบ่รษัิทฯ รับรูนั้น้สงูกวา่
คา่เสือ่มและตดัจําหน่ายที ่GLAND บนัทกึตามตน้ทนุเดมิ 

   

รายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจาํ 

บรษัิทฯ มรีายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจําในชว่งไตรมาส 2 และงวดหกเดอืนแรกปี 
2563 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ดงัตอ่ไปนี ้

 ในไตรมาส 1 ปี 2563 กองทรัสต ์GLANDRT ซึง่ GLAND มสีดัสว่นถอืครอง
รอ้ยละ 15 ไดเ้ลกิกองและเพกิถอนการการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยไดทํ้าการโอนสทิธกิารบรหิารงานใน
โครงการเดอะไนน ์ทาวเวอรส์ แกรนด ์พระราม 9  และโครงการยูนลิเีวอร ์
เฮา้ส ์แกรนด ์พระราม 9 ใหแ้กก่องทรัสต ์CPNREIT โดยบรษัิทฯ ไดบ้ันทกึ
รายการดงักลา่วในงบการเงนิรวมดงัตอ่ไปนี ้

 รายไดจ้ากการจําหน่ายสทิธกิารเชา่สนิทรัพย ์จํานวน 270 ลา้นบาท 
ซึง่บนัทกึอยูใ่นสว่นแบง่กําไรขาดทนุจากบรษัิทรว่ม 



บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
คําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

หนา้ที ่6 จาก 16  

 

 คา่ใชจ้่ายในการยกเลกิกองทรัสต ์GLANDRT จํานวน 227 ลา้นบาท 
ซึง่บนัทกึอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 คา่ใชจ้่ายภาษีจากเงนิปันผลรับจาก GLANDRT จํานวน 62 ลา้นบาท 
ซึง่เป็นการจ่ายเงนิปันผลครัง้สดุทา้ยของ GLANDRT กอ่นยกเลกิ
กองทรัสต ์

 คา่นายหนา้การขาย asset จาก GLANDRT เขา้ CPNREIT จํานวน 
56 ลา้นบาท บนัทกึอยูใ่นรายไดค้า่บรหิารจัดการ 

 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากสัญญาเช่าเงนิทุน (Financial 
lease) จํานวน 2,796 ลา้นบาท ซึง่เป็นการบนัทกึในรายไดอ้ืน่ๆ และเป็นการ
บันทกึรายไดค้รัง้เดยีวตามมาตรฐานการบัญช ีอย่างไรก็ด ีรายการดังกล่าว
ไม่มผีลตอ่กระแสเงนิสด รวมถงึมกีารบันทกึคา่ใชจ้่ายภาษีจากรายไดจ้าก
สญัญาเชา่เงนิทนุ จํานวน 559 ลา้นบาท 

 บรษัิทฯ มกีารบันทกึค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทางการเงนิ ซึง่เป็น
รายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจํา รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จํานวน 
115 ลา้นบาทในไตรมาส 1 และ 124 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2563 (งวด
หกเดอืนแรกของปี 2563 จํานวน 239 ลา้นบาท)  

 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีการบันทกึเงนิชดเชยค่าประกันภัยจาก
เหตกุารณ์ไฟไหมท้ีเ่ซน็ทรัลเวลิด ์จํานวน 280 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลกระทบจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 บรษัิทฯ ไดป้รับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่16 เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) ซึง่มผีลกระทบตอ่งบการเงนิ ดังนี ้(ดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3 เรือ่ง “การเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัช”ี) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS9) ไม่มผีลกระทบเป็น
นัยสําคญักบังบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS16) สญัญาเชา่ มี
ผลกระทบเป็นนัยสําคัญจากการเปลีย่นแปลงนโยบายทางบัญชตี่องบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ ซึง่รายการดังกลา่วเป็นการบันทกึเพยีงครัง้เดยีวในงวดไตรมาส 1 ปี 
2563 เทา่นัน้  

สําหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีต่องบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มดีงันี ้

 บรษัิทฯ บันทกึตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร ลดลงสทุธ ิ223 ลา้นบาท จาก
การทีต่น้ทนุสญัญาเชา่ลดลง 610 ลา้นบาท และตน้ทนุคา่เสือ่มราคาและ
คา่ตัดจําหน่ายสทิธกิารใชส้นิทรัพย ์(ROU) เพิม่ขึน้ 387 ลา้นบาท (งวด
หกเดอืนแรก ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร ลดลงสทุธ ิ449 ลา้นบาท จาก
การทีต่น้ทุนสัญญาเชา่ลดลง 1,249 ลา้นบาท และตน้ทุนค่าเสือ่มราคา
และคา่ตดัจําหน่าย ROU เพิม่ขึน้ 800 ลา้นบาท) 

 บรษัิทฯ บันทกึตน้ทุนทางการเงนิ เพิม่ขึน้ 293 ลา้นบาท (งวดหกเดอืน
แรก ตน้ทนุทางการเงนิ เพิม่ขึน้ 588 ลา้นบาท)  

 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มกีารบนัทกึรายไดค้า่เชา่ ซึง่รวมถงึสว่นลด
ค่าเชา่ทีบ่รษัิทฯ ประมาณการณ์ไวเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ทีไ่ดรั้บผลกระทบ
จากการสถานการณ์ COVID-19 เป็นลักษณะเสน้ตรงตลอดอายุสัญญา
ของผูเ้ชา่ตามมาตรฐานบัญช ีจํานวน 839 ลา้นบาท รวมถงึมกีารบันทกึ
คา่ใชจ้า่ยภาษีจากการบนัทกึรายการคา่เชา่ดงักลา่ว จํานวน 168 ลา้นบาท 
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ซึง่รายการดงักลา่วไมม่ผีลตอ่กระแสเงนิสด 
 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มกีารบันทกึลกูหนี้ทีเ่กดิจากจากสญัญา

เชา่เงนิทนุ (Financial lease) รวมอยูใ่นรายไดจ้ากการลงทนุ จํานวน 321 
ลา้นบาท เป็นการบันทกึรายไดต้ามมาตรฐานการบัญชไีปจนถงึปี 2568 
อยา่งไรก็ด ีรายการดงักลา่วไมม่ผีลตอ่กระแสเงนิสด 

 

ผลกระทบท ัง้หมดจากรายการที่ม ิได้เก ิดขึ้นเป็นประจําและจากการ
เปลีย่นแปลงนโยบายทางบญัชตีอ่งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาส 2 ปี 
2563 และงวดหกเดอืนแรกปี 2563 มดีงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายการปรบัปรุงจากงบการเงนิ เพือ่ประกอบคําอธิบายผลการดําเนนิงานหลกัประจาํไตรมาส 2 ปี 2563

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้ริการ 3,928 3,928 (839) 3,089 
รายไดจ้ากธุรกจิตา่งๆ 352 352 352 
รายไดอ้ื่น 452 (280) 172 172 
รวมรายไดจ้ากการดําเนนิงาน 4,732 (280) 4,452 (839) 3,613 

ตน้ทนุการเชา่และบริการ 2,761 2,761 223 2,984 
ตน้ทนุของธุรกจิตา่งๆ 294 294 294 
คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 1,205 (124) 1,081 1,081 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงาน 472 (156) 316 (1,062) (747)

(+)สว่นแบง่กําไรจากบ.ร่วม / ร่วมคา้ 104 104 104 
(+)รายไดจ้ากการลงทนุ 370 370 (321) 49 
(-)ตน้ทนุทางการเงิน 490 490 (293) 197 
(-)ภาษีเงินได ้ 20 20 (168) (148)
(-)สว่นของผูไ้ม่มีอํานาจควบคมุ (32) (32) (32)
กาํไรสุทธิ สว่นของบรษิทัฯ 467 (156) 311 (922) (611)

หนว่ย: ลา้นบาท
ผลการ

ดําเนนิงาน
จากงบการเงนิ

รายการที่มไิด้
เกดิขึน้เป็น

ประจาํ

ผลการ
ดําเนนิงาน

หลกั

ผลกระทบ
มาตรฐาน 

TFRS16

ผลการ
ดําเนนิงานหลกั 

(ไมร่วม
มาตรฐาน 
TFRS16)

สรุปรายการปรบัปรุงจากงบการเงนิ เพือ่ประกอบคําอธบิายผลการดําเนนิงานหลกัประจํางวด 6 เดอืนแรก ปี 2563

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้ริการ 11,410 11,410 (839) 10,571 
รายไดจ้ากธุรกจิตา่งๆ 1,069 1,069 1,069 
รายไดอ้ื่น 3,675 (3,132) 543 543 
รวมรายไดจ้ากการดําเนนิงาน 16,154 (3,132) 13,022 (839) 12,183 

ตน้ทนุการเชา่และบริการ 6,394 6,394 449 6,843 
ตน้ทนุของธุรกจิตา่งๆ 699 699 699 
คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 2,929 (466) 2,463 2,463 
กาํไรจากการดําเนนิงาน 6,133 (2,666) 3,466 (1,288) 2,178 

(+)สว่นแบง่กําไรจากบ.ร่วม / ร่วมคา้ 685 (270) 415 415 
(+)รายไดจ้ากการลงทนุ 405 405 (321) 84 
(-)ตน้ทนุทางการเงิน 971 971 (588) 383 
(-)ภาษีเงินได ้ 1,197 (621) 576 (168) 408 
(-)สว่นของผูไ้ม่มีอํานาจควบคมุ (4) (4) (4)
กาํไรสุทธิ สว่นของบรษิทัฯ 5,059 (2,315) 2,744 (853) 1,890 

หนว่ย: ลา้นบาท
ผลการ

ดําเนนิงาน
จากงบการเงนิ

รายการที่มไิด้
เกดิขึน้เป็น

ประจาํ

ผลการ
ดําเนนิงาน

หลกั

ผลกระทบ
มาตรฐาน 

TFRS16

ผลการ
ดําเนนิงานหลกั 

(ไมร่วม
มาตรฐาน 
TFRS16)
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รายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 60.7 
ขณะเดยีวกนัตน้ทนุรวมลดลงรอ้ยละ 
26.9 จากปีกอ่นหนา้  

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงรอ้ยละ 
37 จากปีกอ่นหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรากําไรขัน้ตน้และอัตรากําไรจาก
การดําเนนิงานอยู่ทีร่อ้ยละ 4.7 และ  
-19.1 ตามลําดบั 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมผลการดาํเนนิงาน 

คําอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานดังตอ่ไปนี ้ไมร่วมผลกระทบจากรายการที่
มไิดเ้กดิขึน้เป็นประจํา และการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญช ีทีก่ลา่วไวก้อ่นหนา้ 
ซึง่เป็นขอ้มูลทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระมาณการณ์อย่างดทีีสุ่ด เพือ่สะทอ้นต่อผลการ
ดําเนนิงานตามความเป็นจรงิ และอาจมคีวามแตกตา่งจากขอ้มูลบนงบการเงนิของ
บรษัิทฯ ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบและ/หรอืสอบทานแลว้โดยผูต้รวจสอบบัญชทีีไ่ดรั้บ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

รายไดร้วม 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มรีายไดร้วม 3,613 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 60.7 
จากช่วงเดยีวกันของปีก่อนหนา้ (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 เทํ่ากับ 12,183 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 31.8 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดยหลักมาจากการลดลง
ของรายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร โดยเป็นไตรมาสทีไ่ดรั้บผลกระทบอย่างมาก
จากชว่งล็อคดาวน ์

ตน้ทนุรวม 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนรวม 3,278 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26.9 
จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 เทํ่ากบั 7,542 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 11.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักมาจากการลดลงของ
ตน้ทนุจากการปิดใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้ชัว่คราวซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัรายได ้

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยบคุลากรสว่นกลางและผูบ้รหิาร คา่โฆษณา
ประชาสัมพันธ ์ค่าเครือ่งใชสํ้านักงานและของใชส้ ิน้เปลอืง ค่าเชา่โรงแรม ฮลิตัน 
พัทยา ทีจ่า่ยให ้CPNREIT คา่ธรรมเนยีมและคา่ทีป่รกึษาตา่งๆ รวมถงึคา่เสือ่มราคา
และคา่ตดัจําหน่ายอปุกรณ์สํานักงานและสนิทรัพยข์องโรงแรม 

บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารในไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบั 1,081 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 37 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 เท่ากับ 
2,463 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 21.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) เป็นผลจาก
ค่าใชจ้่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ลดลงในช่วงปิดศูนย์การคา้ชั่วคราว 
คา่ใชจ้่ายการบรหิาร ซึง่รวมถงึคา่เชา่ทีบ่รษัิทจ่ายใหก้ับ CPNREIT ในฐานะผูเ้ชา่
ชว่งโรงแรม ฮลิตนั พัทยา ทีล่ดลง โดยบรษัิทฯ มกีารบรหิารคา่ใชจ้า่ยการบรหิารให ้
มปีระสทิธผิลและสอดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลงเพือ่รักษาการดําเนนิธรุกจิใหเ้ป็นปกติ
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ส่งผลใหส้ัดสว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วมอยู่ที่
รอ้ยละ 29.9 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 18.3 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น  (งวดหกเดอืน
แรกปี 2563 รวมอยูท่ีร่อ้ยละ 20.2 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 17.5 จากชว่งเดยีวกนัของปี
กอ่น) เนื่องจากการลดลงของรายไดเ้ป็นสัดสว่นทีม่ากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้่าย
ในการบรหิาร 

อตัรากําไรข ัน้ตน้ และอตัรากําไรจากการดาํเนนิงาน 

บรษัิทฯ มอีัตรากําไรขัน้ตน้ไมร่วมรายไดอ้ืน่สําหรับไตรมาส 2 ปี 2563 รอ้ยละ 4.7 
ลดลงจากรอ้ยละ 49.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดหกเดือนแรกปี 2563 
รวมอยู่ทีร่อ้ยละ 35.2 ลดลงจากรอ้ยละ 50.6 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน) ส่วน
อัตรากําไรจากการดําเนนิงานอยู่ทีร่อ้ยละ -19.1 ลดลงจากรอ้ยละ 33.5 จากชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 รวมอยูท่ีร่อ้ยละ 18.4 ลดลงจากรอ้ย
ละ 35.4 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น) สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลง ประกอบกบัการ
ลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการบรหิารทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 
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กําไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 123.5 จากปี
กอ่นหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 ธรุกจิใหเ้ชา่
และบริการมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 
60.9และตน้ทุนลดลงรอ้ยละ 25.6 
จากปีก่อนหนา้ ในขณะทีอ่ัตรากําไร
ขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําไรสทุธ ิ

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ ขาดทนุสทุธเิทา่กบั 611 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
123.5 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 มกํีาไรสทุธเิท่ากับ 
1,890 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 65 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน) โดยหลักมาจาก
ผลกระทบจาการทีศู่นยก์ารคา้ไม่สามารถเปิดดําเนนิการตามปกตไิด ้แต่อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ใหค้วามสําคัญกับการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใหอ้ยู่ในระดับ
เหมาะสมเพื่อใหธุ้รกจิสามารถรักษาการดําเนินงานใหเ้ป็นปกติต่อไปไดโ้ดย
คํานงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุภาคสว่น และ รักษาผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

 

ผลการดาํเนนิงานธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิาร 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิารจํานวน 3,089 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 60.9 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารจํานวน 10,571 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32.5 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักเป็นผลจากการยกเวน้ค่าเช่าและการให ้
ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูป้ระกอบการในศูนย์การคา้ ตามแนวทางปัฏิบัติช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการในชว่งทีปิ่ดใหศ้นูยก์ารคา้ชัว่คราวเพือ่ร่วมมอืกบัภาครัฐในการป้องกนั
การแพร่ระบาดไม่ใหลุ้กลาม ทัง้นี้ ศูนย์การคา้ไดช้ะลอการจัดกจิกรรมและงานอี
เวน้ทต์า่งๆ ลงในชว่งทีผ่า่นมา ทําใหร้ายไดจ้ากการจัดกจิกรรมทางการตลาดลดลง
เชน่เดยีวกนั 

ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิาร ไดแ้ก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งบริการรักษาความ
ปลอดภัย และรักษาความสะอาด คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงาน คา่เชา่ทีด่นิ คา่เสือ่ม
ราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยประกัน และภาษีโรงเรือนของ
ทรัพยส์นิทีค่รอบครองไวเ้พือ่หาประโยชนจ์ากรายไดค้า่เชา่ 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิารเทา่กบั 2,984 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 25.6 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 ตน้ทนุคา่
เชา่และคา่บรกิารเทา่กับ 6,843 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12.3 จากชว่งเดยีวกนัของ
ปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลกัมาจากปัจจัยดงันี ้

 ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคซึง่เป็นตน้ทุนหลัก (คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 30 
ของตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร) ไดม้กีารปรับตัวลดลงจากชว่งเดยีวกนัของ
ปีกอ่น ซึง่เป็นผลจากปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงจากการปิดศนูยช์ัว่คราว ซึง่
บรษัิทฯ ยังคงมาตรการประหยัดพลังงานทีม่ปีระสทิธผิลอยา่งตอ่เนือ่ง โดย
ตน้ทนุคา่สาธารณูปโภคลดลงประมาณรอ้ยละ 45.6 จากชว่งเดยีวกนัของปี
กอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 ตน้ทนุคา่สาธารณูปโภคลดลงประมาณรอ้ย
ละ 25.5 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น) 

อตัรากําไรข ัน้ตน้ธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิาร  

สําหรับอัตรากําไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร ซึง่เป็นธุรกจิหลักของบรษัิทฯ 
อยูท่ีร่อ้ยละ 3.4 ลดลงจากรอ้ยละ 49.2 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (งวดหกเดอืน
แรกปี 2563 อยูท่ีร่อ้ยละ 35.3 ลดลงจากรอ้ยละ 50.2 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น) 
เนื่องจากรายไดท้ีล่ดลงในสัดส่วนทีม่ากกว่าตน้ทุนทีล่ดลง โดยเฉพาะช่วงทีปิ่ด
ใหบ้รกิารศูนย์การคา้ทีบ่รษัิทฯ ไม่รับรูร้ายได ้และยังคงมคี่าใชจ้่ายเป็นบางส่วน 
อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ จะยังคงรักษามาตรการและการบรหิารจัดการตน้ทุนอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพือ่ใหอ้ตัรากําไรของธรุกจิสามารถฟ้ืนตวัไดใ้นอนาคต  

 

 

 

ธุรกจิให้เช่าและ
บริการ  
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ธุรกิจบริการศูนย์อาหารมีรายได ้
ลดลงรอ้ยละ 82.9 และตน้ทนุลดลง
รอ้ยละ 40.9 ส่งผลใหม้ีการขาดทุน
จากการดําเนนิงานในไตรมาส 2 ปี 
2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจโรงแรมมีรายไดล้ดลงเกือบ
ทัง้หมด ส่งผลใหม้ีการขาดทุนจาก
การดําเนนิงานในไตรมาส 2 ปี 2563 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานธรุกจิบรกิารศนูยอ์าหาร 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยอ์าหาร 

เนือ่งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่15 (TFRS 15) เรือ่งรายไดท้ีทํ่า
สัญญากับลกูคา้ มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป บรษัิทฯ จงึ
ปรับปรุงการรับรูร้ายไดจ้ากธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้ไป 
เพื่อใหส้ะทอ้นลักษณะการประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารศูนย์อาหาร และปรับปรุง
ขอ้มลูของปีกอ่น เพือ่การเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารศูนยอ์าหารจํานวน 38 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 82.9 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 
รายไดจํ้านวน 198 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 53.2 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดย
หลักมาจากการปิดใหบ้รกิารศูนย์การคา้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บรษัิทยังคงให ้
รา้นอาหารเปิดดําเนนิการบางสว่นในรปูแบบ take away และ delivery เทา่นัน้ 

ตน้ทนุบรกิารศนูยอ์าหาร 

บรษัิทฯ ไดป้รับปรุงการบันทกึตน้ทุนจากธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ตัง้แต่ปี 2562 
เป็นตน้ไป เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม TFRS 15 เชน่เดยีวกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูย์
อาหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนบรกิารศูนย์อาหารเท่ากับ 58 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 40.9 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 ตน้ทุน
จํานวน 149 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) จาก
ประสทิธภิาพในการบรหิารตน้ทนุอยา่งรัดกมุ อยา่งไรก็ด ีมตีน้ทนุคงทีบ่างสว่นทีย่ัง
ไมส่ามารถลดได ้อาท ิคา่เสือ่มและตดัจําหน่ายทางบญัช ีเป็นตน้ 

อตัรากําไรข ัน้ตน้ธรุกจิบรกิารศนูยอ์าหาร  

บรษัิทฯ มอีัตรากําไรขัน้ตน้ของธรุกจิบรกิารศนูยอ์าหารในไตรมาส 2 ปี 2563 รอ้ย
ละ -50.7 ลดลงจากรอ้ยละ 56.3 (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 รอ้ยละ 24.9 ลดลง
จากรอ้ยละ 56.1 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น) เป็นผลจากรายไดท้ีล่ดลงในสดัสว่น
ทีม่ากกวา่ตน้ทนุทีล่ดลง 

 

ผลการดาํเนนิงานธรุกจิโรงแรม 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 

บรษัิทฯ ไดป้รับวธิกีารรับรูร้ายไดค้า่บรกิารในปี 2562 เป็นตน้ไป จากเดมิบันทกึเป็น
รายไดสุ้ทธ ิเป็นรับรูร้ายไดค้่าบรกิารเต็มจํานวนในรายไดจ้ากการประกอบกจิการ
โรงแรม และรับรูใ้นตน้ทุนการประกอบกจิการโรงแรมเมือ่มกีารจ่ายใหก้ับพนักงาน 
ทําใหร้ายไดแ้ละตน้ทนุเพิม่ขึน้  

ธุรกจิโรงแรมถอืเป็นธุรกจิสนับสนุนธุรกจิหลักของบรษัิทฯ โดยในไตรมาส 2 ปี 
2563 บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรมจํานวน 0.134 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 99.9 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 มี
รายได ้207 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 63.8 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้) โดย
หลักเป็นผลจากการทีนั่กท่องเทีย่วลดลงจากกการแพร่ระบาด COVID-19 ตัง้แต่
ชว่งตน้ปี จากสถานการณ์ดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดป้ระกาศปิดการดําเนนิการชัว่คราวทัง้ 
2 แหง่ ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน และเห็นสมควรเร่งการปรับปรุงโรงแรม ฮลิตัน พัทยา 
ขึน้มาใหเ้ร็วขึน้ โดยโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร ์อดุรธาน ีไดก้ลับมา
เปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ จงึทําใหใ้นชว่งไตรมาส 2 ปี 2563 
ไมม่รีายไดจ้ากหอ้งพักและบรกิารของทัง้ 2 โรงแรม 

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม 

บรษัิทฯ ไดป้รับวธิกีารรับรูร้ายไดค้า่บรกิารในปี 2562 เป็นตน้ไป จากเดมิบันทกึเป็น

 

ธุรกจิบริการศูนย์
อาหาร  

 

ธุรกจิโรงแรม 
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ธุรกจิขายอสังหาริมทรัพย์มีรายได ้
ลดลงรอ้ยละ 35.4 และตน้ทนุลดลง
รอ้ยละ 21.5 จากปีกอ่นหนา้ ในขณะ
ทีอ่ตัรากําไรขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 28.9 

 

 

 

 

รายไดส้ทุธ ิทําใหร้ายไดแ้ละตน้ทนุเพิม่ขึน้  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนจากการประกอบกจิการโรงแรมจํานวน 14 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 85.3 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 
มตีน้ทุน 89 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 53.5 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อนหนา้) โดย
หลักเป็นผลจากการปิดใหบ้รกิารชัว่คราวดังกลา่วขา้งตน้ โดยทัง้สองโรงแรมมกีาร
บริหารจัดการตน้ทุนอย่างมีประสทิธภิาพเพื่อสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มการ
ดําเนนิงานทีเ่ปลีย่นแปลง 

อตัรากําไรข ัน้ตน้ธรุกจิโรงแรม  

บรษัิทฯ มอีัตรากําไรขัน้ตน้ธรุกจิโรงแรมในไตรมาส 2 ปี 2563 ตํ่ากวา่รอ้ยละ -100 
ลดลงจากรอ้ยละ 65.0 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 รอ้ย
ละ 57.1 ลดลงจากรอ้ยละ 66.6 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) เป็นผลจากการขาด
รายไดโ้รงแรมระหวา่งทีปิ่ดใหบ้รกิารในชว่งทีผ่า่นมา 

 

ผลการดาํเนนิงานธรุกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

โครงการทีพั่กอาศัยเพือ่ขาย ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 ขายและโอนทัง้หมดแลว้ 5 
โครงการ สรา้งเสร็จและอยู่ระหว่างโอน 2 โครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 2 
โครงการ และโครงการแนวราบ 3 โครงการ  

บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขายอสังหารมิทรัพยจํ์านวน 313 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
35.4 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 มรีายได ้664 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อนหนา้) เป็นผลมาจากการโอน
อสังหารมิทรัพยล์ดลงในชว่งไตรมาส 2 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ที่
กําลงัซือ้ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของไวรัส อยา่งไรก็ด ียังมกีารโอน
โครงการอยา่งตอ่เนือ่ง ไดแ้ก ่โครงการคอนโดมเินยีมเอสเซน็ท ์วลิล ์เชยีงราย เอส
เซ็นท ์นครราชสมีา ฟิล พหล 34 และ เบ็ล แกรนด ์พระราม 9 ในกรุงเทพฯ รวมถงึ
โครงการเอสเซ็นท ์ทาวน ์พษิณุโลก และโครงการนนิญา กลัปพฤกษ์ ทีเ่พิง่เปิดตัว
ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 ซึง่ไดรั้บความสนใจอย่างต่อเนื่องทําใหบ้รษัิทฯ สามารถ
โอนและรับรูเ้ป็นรายไดต้ามแผนทีว่างไว ้

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนจากการขายอสังหารมิทรัพยจํ์านวน 223 
ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 21.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดหกเดือนแรกปี 
2563 มตีน้ทนุ 461 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.7 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้) 
ตน้ทุนที่ลดลงสอดคลอ้งกับรายไดโ้ดยมีการบริหารจัดการตน้ทุนอย่างมี
ประสทิธิภาพ ส่วนในช่วงหกเดือนแรกเป็นผลมาจากการปรับปรุงตน้ทุนขาย
โครงการเบ็ล แกรนด ์พระราม 9 เพือ่สะทอ้นตน้ทนุของโครงการทีเ่หมาะสม  

อตัรากําไรข ัน้ตน้ธรุกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

บรษัิทฯ มอีัตรากําไรขัน้ตน้ธรุกจิขายอสังหารมิทรัพยใ์นไตรมาส 2 ปี 2563 รอ้ยละ 
28.9 ลดลงจากรอ้ยละ 41.5 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (งวดหกเดอืนแรกปี 2563 
รอ้ยละ 30.5 ลดลงจากรอ้ยละ 42.9 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดยหลักมาจาก
อัตรากําไรขัน้ตน้ทีล่ดลงจากจากทีม่กีารปรับปรุงตน้ทุนขายโครงการเบ็ล แกรนด ์
พระราม 9 เพือ่สะทอ้นตน้ทุนของโครงการทีเ่หมาะสม ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2562 
เป็นตน้มา และในไตรมาสนีม้กีารโอนโครงการแนวราบทีไ่มต่ดิบรเิวณศนูยก์ารคา้ถงึ 
2 โครงการ 

   

 

ธุรกจิขาย
อสังหาริมทรัพย์ 
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ต น้ทุนทางการ เงินถั ว เฉลี่ยถ่ วง
น้ําหนัก ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 
อยูท่ีร่อ้ยละ 2.29   

 

 

อัตราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.55 เทา่ 

 โครงสรา้งทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มีหนี้สนิที่มีภาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จาก 33,210 ลา้นบาท ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2562 เป็น 43,791 ลา้นบาท ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 โดยสาเหตหุลักมาจากเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีอ่ัตราดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก ณ สิน้ ณ 
วันที ่30 มถิุนายน 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 2.29 ต่อปี ลดลงจากปีก่อนทีร่อ้ยละ 2.91 ต่อปี 
โดยมหีนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้คงทีใ่นสัดสว่นรอ้ยละ 41 และดอกเบีย้ลอยตัวในสัดสว่นรอ้ยละ 
59  

อัตราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.55 เท่า เพิม่ขึน้จากสิน้ปี
กอ่นหนา้ที ่0.37 เท่า แมว้่าหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้ แต่บรษัิทฯ ยังคงรักษาการ
บรหิารสภาพคล่องอย่างรอบคอบและรัดกุมและใหค้วามสําคัญกับการบรหิารจัดการ
โครงสรา้งทางการเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามยดืหยุน่ตอ่สภาวะตลาดเงนิตลาดทนุที่
ผันผวน และรักษาตน้ทุนทางการเงนิใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสมกับการดําเนนิธรุกจิต่อไป
ในอนาคต   

 

เงนิปนัผล 

เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตอินุมัตจิ่ายเงนิปันผลระหวา่ง
กาลจํานวน 0.80 บาทตอ่หุน้ ซึง่ลดลงจากเงนิปันผลทีป่ระกาศเมือ่วันที ่20 กมุภาพันธ ์
2563 จํานวน 1.30 บาทตอ่หุน้ โดยบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึสถานการณ์แพร่ระบาดโรค 
COVID-19 ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบันและใน
อนาคต รวมถงึการเตรยีมแผนธรุกจิและสภาพคล่องใหเ้พยีงพอตอ่สถานการณ์ทีม่คีวาม
ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ในขณะเดียวกันบริษัทฯ เห็นควรต่อการ
จ่ายเงนิปันผล เพือ่รักษาผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ในสถานการณ์ปัจจุบันและตอ่เนื่องไป

ตารางที่ 2: สรุปงบกาํไรขาดทุน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 YoY QoQ 6 เดอืน 6 เดอืน YoY

2562 2563 2563 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 2562 2563 (รอ้ยละ)
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร 7,897 7,482 3,928 (50%) (48%) 15,656 11,410 (27%)

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

อาคารสํานักงาน 345 346 261 (25%) (25%) 698 607 (13%)

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

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

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

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

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

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

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

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

อาคารสํานักงาน 118 97 65 (45%) (33%) 231 161 (30%)

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

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

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

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

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

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

กําไรจากการดําเนนิงาน 2,866 5,661 471 (84%) (92%) 6,109 6,132 0%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจํา 2,997 2,925 (747) (125%) (126%) 6,195 2,178 (65%)

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

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

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจํา 2,601 2,501 (611) (123%) (124%) 5,403 1,890 (65%)

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

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจํา 0.58 0.56 (0.14) (123%) (124%) 1.20 0.42 (65%)

หน่วย : ลา้นบาท
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ในระยะยาว โดยไดจ้่ายเงนิปันผลเมือ่วันที ่12 มถินุายน 2563 และมกีารแจง้ใหท้ีป่ระชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 

 

 
(1) อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ บันทกึบัญชตีามราคาตน้ทนุและตัดคา่เสือ่มราคาแบบเสน้ตรงตามอายขุองสนิทรัพย ์ทัง้นี ้มลูคา่อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุตาม

ราคาประเมนิอยูท่ี ่252,051 ลา้นบาท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 (ณ สิน้ปี 2561 เทา่กับ 219,161 ลา้นบาท) โดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิประจําปี 2562 ขอ้ 14 หวัขอ้ “อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ” 

 

ตารางที่ 3: สรุปฐานะทางการเงนิ
ณ สิน้ปี ณ สิ้น ไตรมาส 2 YTD

2562 2563 (รอ้ยละ)
สนิทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและเงนิลงทุนช่ัวคราว 3,055 4,347 42%

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 13,324 15,179 14%

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 16,378 19,526 19%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน (1) 104,503 162,987 56%

สทิธกิารเช่า 20,783 0 (100%)

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

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 26,672 32,317 21%

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 153,555 196,836 28%

สินทรพัยร์วม 169,933 216,363 27%

หนีส้นิหมุนเวยีน
หนีส้ ิน้ท ีม่ภีาระดอกเบีย้ ‐ ภายใน 1 ปี 8,739 17,024 95%

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 12,336 13,592 10%

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 21,075 30,616 45%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน
หนีส้ ิน้ท ีม่ภีาระดอกเบีย้ 24,471 26,767 9%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ 43,925 86,738 97%

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 68,396 113,505 66%

หนีส้ินรวม 89,471 144,121 61%

ส่วนของผูถ้อืหุน้
กาํไรสะสม ‐ ยังไม่ไดจั้ดสรร 61,457 54,253 (12%)

ส่วนของผูถ้อืหุน้อ ืน่ 19,005 17,988 (5%)

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 80,462 72,241 (10%)

หน่วย : ลา้นบาท
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(1)   ในไตรมาส 2 ปี 2563 และวงดหกเดอืนแรกของปี หากไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจําและผลกระทบจาก TFRS16 อัตรากําไรขัน้ตน้ธรุกจิใหเ้ชา่และ
บรกิารจะอยูท่ีร่อ้ยละ 3.4 และ 35.3 ตามลําดับ  
(2)  ผลตอบแทนสนิทรัพยแ์ละผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้คํานวณจากกําไรสทุธยิอ้นหลัง 12 เดอืน 
(3)   อตัราสว่นหนีส้นิมภีาระดอกเบีย้สทุธจิากเงนิสดและเทยีบเทา่เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่คราว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4: อตัราสว่นทางการเงนิที่สําคญั
ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 YoY QoQ 6 เดอืน 6 เดอืน YoY

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

อัตรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 49% 51% 29% (21%) (22%) 51% 43% (7%)

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

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

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

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

อัตรากาํไรจากการดําเนนิงาน (รอ้ยละ) 31% 50% 10% (21%) (40%) 34% 38% 4%

ไม่รวมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจํา 33% 34% (21%) (54%) (55%) 35% 18% (17%)

อัตรากาํไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 27% 40% 10% (17%) (30%) 30% 31% 2%

ไม่รวมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจํา 28% 29% (17%) (45%) (46%) 30% 16% (15%)

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

ไม่รวมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจํา 15% 15% 11% (4%) (4%) 15% 11% (4%)

อตัราส่วนประสิทธภิาพในการดําเนนิงาน
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA)(2) (รอ้ยละ) 7% 7% 6% (1%) (1%) 7% 6% (1%)

ณ สิน้ปี ไตรมาส 2 YTD

2562 2563 (หน่วย)
อตัราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.78 0.64 (0.14)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.14 0.14 0.00

อตัราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ
อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.11 1.99 0.88

อัตราส่วนหนีส้นิมภีาระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วน
ของผูถ้อืหุน้(3)

 (เท่า)
0.37 0.55 0.18
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แผนธุรกจิในอนาคต 
 

 

การดูแลผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกราย 
เ ป็นสิ่ง สํ าคัญในการ รับมือ
สถานการณ์ COVID-19 พรอ้ม
ป รั บ เปลี่ ย น แ ผ น ธุ ร กิจ ใ ห ้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 แนวโนม้ผลการดาํเนนิงานปี 2563 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ทีย่ังมคีวามไม่แน่นอนและจะสง่ผลกระทบ
ต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในหลากหลายมตินัิน้ บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดแนวทางปฏบิัติ
ทางธุรกจิใหม้มีาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุด เป็นไปตามมาตรฐานระดับ
สากลและสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิัตขิองภาครัฐ โดยคํานงึถงึความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทกุรายเป็นสิง่สําคญั โดยยังคงไวซ้ ึง่การเป็นบรษัิทคํานงึถงึการตอบแทนและดแูลเอา
ใจใสส่งัคม เพือ่รักษาความยั่งยนืของพันธมติรธรุกจิ รา้นคา้ คูค่า้ และลกูคา้ในวันนีแ้ละในวัน
ขา้งหนา้ และพยายามบรหิารจัดการธรุกจิอยา่งระมัดระวงัรอบคอบใหผ้่านพน้สถานการณ์ครัง้
นีอ้ยา่งดทีีส่ดุ เพือ่รักษาผลประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาวตอ่ไป 

ปัจจุบันแมว้่าสถานการณ์ดังกล่าวมแีนวโนม้ทีจ่ะคลีค่ลายลง โดยธุรกจิศูนยก์ารคา้ ซึง่เป็น
ธรุกจิหลักของบรษัิทฯ จะสามารถเปิดดําเนนิการไดอ้กีครัง้ตามประกาศของภาครัฐ บรษัิทฯ 
คาดวา่ผูป้ระกอบการในศนูยก์ารคา้จะมรีะยะเวลาการฟ้ืนฟกูจิการทีแ่ตกตา่งกนัไป โดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยทีอ่าจตอ้งใชร้ะยะเวลาฟ้ืนตัวนาน สง่ผลใหแ้นวโนม้ผลการดําเนนิงาน
ของบริษัทฯ อาจจะยังไม่ฟ้ืนตัวมาสู่ระดับปกตไิดภ้ายในปีนี้ อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ ยังคง
ตดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิ พรอ้มปรับเปลีย่นแผนธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา และยนิดใีหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในศนูยก์ารคา้ทกุราย
ในการฝ่าฟันความทา้ทายครัง้นี้ไดใ้นทีส่ดุ รวมทัง้เดนิหนา้แผนลดตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายการ
ดําเนนิงานต่างๆ เพือ่บรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อรายได ้และรักษาความสามารถการทํา
กําไรอยา่งสดุความสามารถ 

 

แผนธรุกจิในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 

บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการทบทวนแผนการลงทนุและเป้าหมายทางธรุกจิในระยะ 5 ปี (ปี 2563-
2566) โดยจะทบทวนแผนการพัฒนาในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการอสังหารมิทรัพย์
แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบดว้ย การพัฒนาโครงการศนูยก์ารคา้ใหม ่
การปรับปรุงสนิทรัพยท์ีม่อียูใ่นปัจจุบันเพือ่เพิม่มลูคา่ โครงการทีพั่กอาศัย โครงการโรงแรม
และอาคารสํานักงาน ทัง้สว่นทีป่ระกาศแผนการพัฒนาแลว้และสว่นทีย่ังไม่ไดป้ระกาศ เพือ่
เตรยีมความพรอ้มดา้นการฐานะการเงนิ รักษากระแสเงนิสดและสภาพคลอ่งใหเ้พยีงพอต่อ
การรองรับการดําเนินธุรกจิท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที่ทา้ทายจากการแพร่ระบาดโรค 
COVID-19 ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิภาพรวมและอุตสาหกรรมทีบ่รษัิทฯ มสี่วน
เกีย่วขอ้งดว้ย 

อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ยังเชือ่ม่ันในกลยทุธก์ารเตบิโตดว้ยวสิยัทัศน ์“Center of Life” โดยเชือ่
ว่าธุรกจิที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู่ ยังเป็นศูนย์กลางการใชช้วีติที่มอบความสุขและสรา้ง
ประสบการณ์ใหม่ๆ  ไดต้ลอดเวลา รวมทัง้เป็นสถานทีป่ลอดภยัในการใชช้วีติของทกุคนในแต่
ละชมุชน โดยไดม้กีารศกึษาแนวทางการพัฒนาและบรหิารจัดการโครงการตา่งๆ เพือ่ตอบรับ
พฤตกิรรมลกูคา้และแนวทางการดําเนนิธรุกจิของรา้นคา้ทีเ่ปลีย่นไปสู ่(New Normal) ได ้
อยา่งสมบรูณ์ 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดศ้กึษาโอกาสเขา้ซือ้กจิการ (M&A) ในสนิทรัพยแ์ละธรุกจิทีม่ศีกัยภาพ
เตบิโตสงู และใหผ้ลตอบแทนการลงทนุทีด่ ีนอกจากนัน้ บรษัิทฯ ไดศ้กึษาโอกาสการลงทนุ
ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นประเทศทีม่โีอกาสและศักยภาพในการเตบิโต อาท ิ
มาเลเซยี และเวยีดนาม รวมถงึศกึษาโอกาสการลงทุนในธรุกจิใหม่ทีม่ศีักยภาพการเตบิโต
สงู เพือ่ขยายชอ่งทางในการสรา้งรายไดใ้หมแ่ละสอดคลอ้งกบัแผนการเตบิโตตามเป้าหมาย
ในอนาคตอยา่งม่ันคงและยั่งยนื 
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ตารางที่ 5: ความคบืหนา้ของโครงการในอนาคต
ปัจจุบนั >>

โครงการ พืน้ที่ กาํหนดเสร็จ
ในประเทศ ‐ ตา่งจังหวัด

เซ็นทรลั อยุธยา รอสรุป 2564 คาดเปิดใหบ้รกิาร    

เซ็นทรลั ศรรีาชา รอสรุป 2564   อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุน คาดเปิดใหบ้รกิาร    

เซ็นทรลั จนัทบุรี รอสรุป 2565

ทีพ่ักอาศัย ‐ แนวสงู หอ้ง ไตรมาส/ปี

ในประเทศ ‐ กรุงเทพฯ
ฟิล พหล 34 358 4/2562  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 40 โอนรอ้ยละ 27

ในประเทศ ‐ ตา่งจังหวัด
เอสเซ็นท์ นครราชสมีา 380 4/2562  โอนแลว้รอ้ยละ 98

เอสเซ็นท์ วิลล ์เชียงราย 312 4/2562  โอนครบแลว้

เอสเซ็นท์ วิลล ์เชียงใหม่ 450 3/2562  โอนครบแลว้

เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี 395 4/2563  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 85 พรอ้มโอน

เอสเซ็นท์ พารค์วิลล ์เชียงใหม ่ 450 4/2563  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 50 พรอ้มโอน

ทีพ่ักอาศยั ‐ แนวราบ ยนูิต ไตรมาส/ปี

ในประเทศ ‐ กรุงเทพฯ
นยิาม บรมราชชนนี 71 4/2561    โอนแลว้ 5 ยูนติ 

เอสเซ็นท์ ทาวน ์พษิณุโลก 358 1/2563    โอนแลว้ 19 ยูนติ 

นนิญา กลัปพฤกษ ์ 144 1/2563    โอนแลว้ 14 ยูนติ 

โครงการร่วมทนุพัฒนารูปแบบผสม ไตรมาส/ปี

ในประเทศ ‐ กรุงเทพฯ
ดุสติ เซ็นทรลั พารค์ * 2566‐67       รือ้ถอนโครงการปัจจุบนั และอยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุน

* โครงการร่วมทนุกับบริษัท ดสุติธานี จาํกัด (มหาชน) บนทีด่นิ 23 ไร่ ตรงมุมถนนสลีม ‐ พระราม 4 ซึง่ประกอบดว้ย

1.) ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัล พาร์ค : พืน้ทีเ่ชา่ประมาณ 80,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสัดสว่นการลงทนุในโครงการอยูร่อ้ยละ 85

2.) อาคารสาํนักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส : พืน้ทีเ่ชา่ประมาณ 90,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสัดสว่นการลงทนุในโครงการอยูร่อ้ยละ 100

3.) โรงแรมดสุติธานี กรุงเทพฯ : โรงแรมขนาด 250 หอ้ง โดยบรษิัทฯ มีสัดสว่นการลงทนุในโครงการอยูร่อ้ยละ 40

4.) โครงการทีพ่ักอาศัย ภายใตช้ือ่ "ดสุติ เรสซเิดนเซส" และ "ดสุติ พาร์คไซด"์ จาํนวนทัง้ส ิน้ 389 ยนูิต โดยบริษัทฯ มีสัดสว่นการลงทนุในโครงการอยูร่อ้ยละ 40

2563 2564

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


