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บรษัิทฯ ด ำเนินมำตรกำรเชงิรุก
เพื่อเพิม่ควำมมั่นใจใหแ้ก่ลูกคำ้
และผูม้ำใชบ้ริกำรศูนย์ท ำให ้
เห็นกำรฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
และยังคงรักษำผลประโยชน์
สูงสุดต่อผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกภำค
สว่น 

 ในช่วงไตรมำส 3 ปี 2563 เศรษฐกจิท่ัวโลกรวมถงึเศรษฐกจิไทยไดร้ับผลกระทบต่อ

เนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ชว่ง

ตน้ปี ปัจจุบันในหลำยประเทศยังคงมจี ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้และยังคงจ ำกัดกำรเดนิทำง

ระหวำ่งประเทศ อยำ่งไรก็ตำม มกีำรประกำศคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์ท ำใหก้จิกรรมทำง

เศรษฐกจิสำมำรถกลับมำฟ้ืนตัวได ้และกำรสง่ออกทีย่ังคงหดตัวตำมแนวโนม้เศรษฐกจิ

ของประเทศคู่คำ้ สว่นกำรอุปโภคบรโิภคเริม่เห็นกำรฟ้ืนตัว ในขณะเดยีวกันกจิกรรมทำง

เศรษฐกจิของไทยยังคงไดร้ับควำมกดดันจำกภำคกำรท่องเที่ยวเนื่องจำกกำรจ ำกัด

นักทอ่งเทีย่วเขำ้มำในประเทศ อยำ่งไรก็ตำม ภำครัฐไดม้กีำรออกมำตรกำรเพือ่ชว่ยเหลอื

เยยีวยำและบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ รวมถงึมำตรกำรกระตุน้กำรจับจ่ำย

ใชส้อย และกำรเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ  ส ำหรับปี 2563 เศรษฐกจิไทยมี

แนวโนม้ที่จะหดตัวลดลงจำกที่เคยคำดกำรณ์ไว ้จำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิต่ำงๆ 

ธนำคำรแหง่ประเทศไทยจงึไดป้รับประมำณกำรเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2563 จำก

เดมิคำดวำ่หดตัวตัวรอ้ยละ 8.1 มำเป็นหดตัวรอ้ยละ 7.8 และคงอัตรำดอกเบีย้นโยบำยมำ

ทีร่อ้ยละ 0.5 เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิและรักษำเสถยีรภำพระบบกำรเงนิตอ่ไป 

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

พัฒนำ”) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2563 มรีำยไดร้วม 7,599 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 19.3 และก ำไรสุทธ ิ2,481 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 11.9 (งวดเกำ้

เดอืนปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดร้วม 23,753 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 13.1 และก ำไรสทุธ ิ

7,540 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.5 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) หำกไมร่วมรำยกำรทีม่ไิด ้

เกดิขึน้ประจ ำและผลกระทบจำกมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 

7,440 ลา้นบาทและมกี าไรสุทธ ิ1,973 ลา้นบาท (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 บรษัิทฯ มี

รำยไดร้วม 19,623 ลำ้นบำทและก ำไรสุทธ ิ3,864 ลำ้นบำท) โดยหลักมกีำรฟ้ืนตัวของ

รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำรจำกไตรมำสก่อนหนำ้ ซึง่ไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 อย่ำงมีนัยส ำคัญ และบริษัทฯ ไดด้ ำเนินกำรลดตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำร

บริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและเป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว ้ เพื่อลด

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

บรษัิทฯ ไดก้ลับมำเปิดใหบ้รกิำรศนูยก์ำรคำ้ทกุแหง่ไดต้ัง้แตช่ว่งกลำงไตรมำส 2 ปี 2563 

เป็นตน้มำ หลังจำกทีปิ่ดศนูยก์ำรคำ้เป็นกำรชัว่ครำวเป็นระยะเวลำระหว่ำง 45-56 วัน ตำม

ประกำศของภำครัฐ โดยภำยหลังจำกเปิดด ำเนินกำรศูนย์กำรคำ้แลว้ มีจ ำนวนผูม้ำใช ้

บรกิำรศนูยก์ำรคำ้เพิม่ขึน้อยำ่งต่อเนื่อง อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ยังคงด ำเนนิมำตรกำรเชงิ

รุกในดำ้นกำรรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของลูกคำ้และผูม้ำใชบ้รกิำรเป็น

ส ำคัญ โดยมมีำตรกำรดูแลป้องกันอย่ำงครอบคลุมและท่ัวถงึภำยในศูนย์ ท ำใหจ้ ำนวนผู ้

มำใชบ้รกิำรฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ ยังค ำนงึถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกภำคสว่น และมี

นโยบำยบรหิำรตน้ทุนและจัดสรรทรัพยำกรภำยในบรษัิทใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุ รวม

ไปถึงกำรบริหำรจัดกำรกระแสเงินสดใหม้ีควำมเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจใน

สภำวะกำรณ์ปัจจุบัน บรษัิทฯ บรหิำรจัดกำรศูนยก์ำรคำ้ 34 แห่ง มพีืน้ทีใ่หเ้ชำ่สุทธริวม 

1.8 ลำ้นตำรำงเมตร (ตร.ม.) รวมถงึมอัีตรำกำรเช่ำพืน้ที่ศูนยก์ำรคำ้ในประเทศเฉลีย่ ณ 

สิน้ไตรมำส 3 ปี 2563 เทำ่กับรอ้ยละ 92 
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เหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาส 3 ปี 2563 
 

การบรหิารจดัการและด าเนนิธุรกจิภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 

 
ภำยหลังจำกทีบ่รษัิทฯ ไดก้ลับมำเปิด
ใหบ้รกิำรศูนย์กำรคำ้ทัง้หมดได ้เห็น
สัญญำณกำรฟ้ืนตัวของผูเ้ขำ้มำใช ้
บรกิำรภำยในศูนย์อย่ำงต่อเนื่องจำก
กำรด ำ เนินมำตรกำร รั กษำควำม
ปลอดภัยและควำมสะอำดเชงิรุก เพือ่
สรำ้งควำมมั่นใจใหแ้กล่กูคำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยั งคงด ำ เนินมำตรกำรช่วย เหลือ
เ ยี ย ว ย ำ ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ภ ำ ย ใ น
ศูนย์กำรคำ้ที่ไดร้ับผลกระทบอย่ำง
ต่อเนื่อง ทัง้กำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่และ
กำรจัดกจิกรรมทำงกำรตลำดเพื่อชว่ย
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ 
 
 
 
 
บรหิำรตน้ทุนอย่ำงมีประสทิธภิำพ แม ้
จะกลับมำเปิดใหบ้รกิำรศูนยต์ำมปกติ
แลว้ รวมถงึทบทวนแผนกำรลงทุนใน
ปี 2563 เพื่อรักษำสภำพคล่องในกำร
ด ำเนนิธรุกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
โรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชัน่เซ็น
เตอร์ อุดรธำนี มีกำรฟ้ืนตัวของอัตรำ
กำรเขำ้พักอย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลังจำก
กลับมำเ ปิดใหบ้ริกำร เมื่อ วันที่   1 
กรกฎำคม 2563 

 จากการทีบ่รษิทัฯ ไดปิ้ดศูนยก์ารคา้ท ัว่ประเทศเป็นการช ัว่คราวเพือ่ให้

ความร่วมมือภาครฐัอย่างเต็มที่ในการควบคุมการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ตัง้แตวันที ่22 มนีำคม 2563 นัน้ ปัจจุบันบรษัิทฯ ไดเ้ปิดศนูยก์ำรคำ้

ตำมกำรประกำศผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์จำกทำงภำครัฐแลว้ตัง้แต่เดือน

พฤษภำคม 2563 เป็นตน้มำ บรษัิทฯ เห็นกำรฟ้ืนตัวของจ ำนวนผูม้ำใชบ้รกิำร

อย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำรดูแลป้องกันอย่ำงครอบคลุมและท่ัวถงึภำยในศูนย์

จำกกำรจัดท ำแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอำด มั่นใจ” ทีส่ำมำรถน ำมำปฏบัิตไิดจ้รงิ

กับศูนยก์ำรคำ้ รำ้นคำ้ และพนักงำน เพือ่ตอบรับวถิชีวีติใหม่ (New Normal) ซึง่

มำตรกำรดังกล่ำวสำมำรถเพิม่ควำมมั่นใจใหกั้บผูม้ำใชบ้รกิำรได ้สง่ผลใหจ้ ำนวน

ผูม้ำเยีย่มชมศนูยก์ำรคำ้ (Traffic) ณ สิน้เดอืนกันยำยน 2563 สว่นใหญฟ้ื่นตัวได ้

ค่อนขำ้งเ ร็วโดยอยู่ที่ระดับมำกกว่ำรอ้ยละ  85 จำกระดับ Traffic ในช่วง

สถำนกำรณ์ปกติ จะมีเพียงศูนย์กำรคำ้บำงแห่งที่มีฐำนผู ใ้ชบ้ริกำร เ ป็น

นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่กำรฟ้ืนตัวยังไม่ดีนัก เนื่องจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยว

ต่ำงชำติที่ยังไม่กลับมำอยู่ระดับปกติ แต่ในภำพรวมนั้นยังมีทิศทำงฟ้ืนตัว

แข็งแกร่งของฐำนลูกคำ้ในประเทศ ซึง่บรษัิทฯ ยังคงมีกำรตดิตำมสถำนกำรณ์

อย่ำงใกลช้ดิ พรอ้มปรับกลยุทธก์ำรบรหิำรศูนยก์ำรคำ้และกจิกรรมกำรตลำดเพือ่

ตอบรับควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ในประเทศอยู่ตลอดเวลำ ท ำใหใ้นสว่นของ

ยอดขำยรำ้นคำ้มีกำรฟ้ืนตัวที่ระดับค่อนขำ้งใกลเ้คยีงกับกำรฟ้ืนตัวของจ ำนวนผู ้

มำใชบ้รกิำรภำยในศนูย ์ 

บริษัทฯ ยังคงด ำเนินมำตรกำรใหค้วำมช่วยเหลือผูเ้ช่ำอย่ำงต่อเนื่อง โดย

พจิำรณำใหส้่วนลดค่ำเช่ำแลว้แต่กรณีตำมผลกระทบที่ไดร้ับและอยู่ในระดับที่

เหมำะสม เพือ่ชว่ยเหลอืเยยีวยำรำ้นคำ้ในศูนยก์ำรคำ้ของบรษัิทฯ โดยพจิำรณำ

จำกกำรฟ้ืนตัวของจ ำนวน Traffic ของศูนย์กำรคำ้ ประเภทของธุรกจิที่ไดร้ับ

ผลกระทบ และยอดขำยรำ้นคำ้ เป็นหลัก ปัจจุบันรำ้นคำ้ไดก้ลับมำเปิดใหบ้รกิำร

เกอืบทัง้หมดแลว้ นอกจำกนี้ยังมกีำรชว่ยเหลอืโดยกำรจัดแคมเปญและกจิกรรม

ส่งเสรมิกำรขำยต่ำงๆ เพื่อช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกจิและช่วยเหลือรำ้นคำ้ที่เป็น

ผูป้ระกอบกำรขนำดเล็ก (SME) 

ภำยหลังจำกกำรกลับมำเปิดใหบ้ริกำรศูนย์กำรคำ้นั้น บริษัทฯ มีตน้ทุนและ

คำ่ใชจ่้ำยผันแปรต่ำงๆ อำท ิคำ่สำธำรณูปโภค คำ่ใชจ่้ำยผูใ้หบ้รกิำรจำกภำยนอก 

(Outsource) ทีก่ลับมำตำมตำมระดับกำรปฏบัิตงิำนทเีป็นปกตขิองศูนย ์อย่ำงไร

ก็ตำม ยังมคี่ำใชจ่้ำยทียั่งคงควบคุมไดจ้ำกมำตรกำรลดค่ำใชจ่้ำยที่ไม่จ ำเป็นท่ัว

ทัง้องคก์ร โดยยังคงด ำเนนิมำตรกำรควบคุมตน้ทุนและคำ่ใชจ่้ำยอย่ำงรัดกมุและ

เป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้เพือ่บรรเทำผลกระทบจำกำรทีร่ำยไดย้ังไม่ฟ้ืนตัวมำอยู่

ในระดับปกตแิละเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และเพื่อรองรับสภำวะ

กำรด ำเนินธุรกจิท่ำมกลำงวิกฤต COVID-19 บริษัทฯ จึงมีกำรชะลอแผนกำร

ลงทุนในปี 2563 เพื่อเตรียมควำมพรอ้มดำ้นสภำพคล่องใหเ้พียงพอต่อกำร

ด ำเนนิธรุกจิอยำ่งตอ่เนื่องในสถำนกำรณ์ทีไ่มแ่น่นอน  

บรษิทัฯ กลบัมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช ัน่เซ็นเตอร ์

อุดรธาน ีตัง้แตวั่นที ่1 กรกฎำคม 2563 ภำยหลังจำกปิดใหบ้รกิำรชัว่ครำวไปเมือ่

วันที ่1 เมษำยน 2563 จำกผลกระทบของ COVID-19 ปัจจุบันเห็นกำรฟ้ืนตัวของ

จ ำนวนผูเ้ขำ้พักที่ดขี ึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยบรษัิทฯ ยังคงด ำเนินกำรลดตน้ทุนให ้

สอดคลอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงของรำยได ้และจำกกำรแพร่ระบำดท ำใหจ้ ำนวน

นักท่องเทีย่วต่ำงชำตลิดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ กอปรกับกำรประกำศมำตรกำรล็อค

ดำวน์จำกทำงภำครัฐเพื่อจ ำกัดกำรเดนิทำงจำกต่ำงประเทศ บรษัิทฯ จงึไดท้ ำ

กำรปรับปรุงโรงแรม ฮลิตัน พัทยำ ใหเ้ร็วขึน้จำกก ำหนดแผนกำรเดมิ โดยเริม่

ปรับปรุงตัง้แต่เดือนพฤษภำคมไปจนถงึ เดอืนพฤศจกิำยน 2563 เพื่อยกระดับ

ประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำนและเตรยีมพรอ้มเปิดใหบ้รกิำรใหมต่อ่ไป  
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การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use development) 

โครงกำรแนวรำบใหม่ที่เปิดตัวเมื่อ 

ไตรมำส 1 ปี 2563 ไดร้ับควำมสนใจ

อย่ ำงต่อ เ นื่ อง  ร วมถึง มีกำ ร โอน

โครงกำร “เอสเซ็นท์ อุบลรำชธำนี” 

และ “เอสเซน็ท ์พำรค์วลิล ์เชยีงใหม่”  

ตำมแผนทีว่ำงไว ้

 เดนิหนา้ประชาสมัพนัธก์ารขายและโอนโครงการใหม่ทีเ่ปิดตวัเมือ่ตน้ปี 

2563 อย่างต่อเนือ่ง  ไดแ้ก่ เอสเซ็นท ์ทำวน์ พษิณุโลก เป็นโครงกำรทำวน์

โฮม และโครงกำร นินญำ กัลปพฤกษ์ เป็นโครงกำรบำ้นแฝด โดยไดร้ับควำม

สนใจและมจี ำนวนลูกคำ้ทีเ่ขำ้เยีย่มชมโครงกำรอย่ำงตอ่เนื่อง นอกจำกนี้บรษัิทฯ 

เตรยีมทีจ่ะเปิดตัวโครงกำรบำ้นเดีย่วอกี 2 แห่ง ไดแ้ก ่“นีรต ิเชยีงรำย” และ “นี

รต ิบำงนำ” ในชว่งไตรมำส 4 ปี 2563 ถงึแมว้่ำอุปสงคใ์นตลำดอสังหำรมิทรัพย์

โดยรวมยังไดร้ับผลกระทบทำงออ้มจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 แต่บริษัทฯ 

สำมำรถโอนโครงกำรเปิดใหม่และทีพ่ัฒนำแลว้เสร็จใหแ้กลู่กคำ้ไดต้ำมแผน โดย

มโีครงกำรอสังหำรมิทรัพยท์ีบ่รษัิทฯ พัฒนำเองจ ำนวนทัง้สิน้ 15 โครงกำร (รวม

โครงกำรทีพ่ักอำศัยทีเ่ป็นกำรพัฒนำภำยใต ้GLAND จ ำนวน 1 โครงกำร)  

โครงการทีพ่กัอาศยัทีส่รา้งเสร็จและโอนใหแ้ก่ลูกคา้ครบท ัง้หมดแล้ว 

จ ำนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ เอสเซ็นท ์ระยอง เชยีงใหม่ ขอนแก่น นครรำชสมีำ และ

เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงใหม่ เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงรำย ทีโ่อนหอ้งใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้

ทัง้หมด 

โครงการทีพ่กัอาศยัทีส่รา้งเสร็จและทยอยโอนใหแ้ก่ลูกคา้ จ ำนวน 4 แห่ง 

ทีก่อ่สรำ้งแลว้เสร็จและอยูร่ะหวำ่งกำรทยอยโอนใหแ้กล่กูคำ้ ไดแ้ก ่1) เอสเซ็นท ์

อุบลรำชธำนี 2) เอสเซ็นท ์พำรค์วลิล ์เชยีงใหม่  3) ฟิล พหล 34  และ 4) เบ็ล 

แกรนด ์พระรำม 9 

โครงการทีพ่กัอาศยัแนวราบทีอ่ยู่ระหว่างการขายและโอนใหแ้ก่ลูกคา้ 

จ ำนวน 5 แหง่ ประกอบดว้ย 1) เอสเซ็นท ์ทำวน ์พษิณุโลก ในรูปแบบทำวน์โฮม 

2) นินญำ กัลปพฤกษ์ ในรูปแบบบำ้นแฝด 3) โครงกำรนิยำม บรมรำชชนนี ใน

รูปแบบบำ้นเดีย่วระดับลักชูรี่ 4) นีรต ิเชยีงรำย และ 5) นีรต ิบำงนำ ในรูปแบบ

บำ้นเดีย่ว 

 

การเพิม่ศกัยภาพและมลูคา่ของสนิทรพัย ์เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโต

ระยะยาว (Asset Enhancement Initiatives) 

Apple Store ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไท ย เ ปิ ด ใ ห ้บ ริ ก ำ ร แ ล ้ว เ มื่ อ  3 1 

กรกฎำคม 2563 

 

 

 

เตรียมพรอ้มกำรปรับปรุงพื้นที่เดมิของ 

ISETAN ใหเ้ป็นมัลตเิดสทชิัน่แห่งใหม่

ตอบโจทยล์กูคำ้ทีห่ลำกหลำย 

 

 

ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เดิม เติมเต็มควำม

เป็นเดสทิเนชั่นหรือศูนย์กลำงกำรใช ้

ชวีติ 

 

 เปิดใหบ้รกิาร Apple Store ทีเ่ซ็นทรลัเวลิด ์เมือ่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึง่

เป็นรำ้นคำ้ปลกีของ Apple ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย รูปแบบเป็นอำคำร 2 ชัน้ 

มีดีไซน์ที่โดดเด่นรูปแบบ Tree Canopy ตั ้งอยู่บริเวณลำนดำ้นหนำ้ของ

ศูนยก์ำรคำ้ เชือ่มต่อกับศูนยก์ำรคำ้และ BTS สกำยวอลค์เพือ่เดนิไปยังรถไฟฟ้ำ

ไดส้ะดวก ดำ้นในแบ่งพื้นที่เป็น Forum, Boardroom และโซนจัดแสดงแบบ

อสิระ ซึง่ลูกคำ้สำมำรถเขำ้มำรับบรกิำรใหค้ ำปรกึษำและค ำแนะน ำแบบส่วนตัว

จำกทมี Apple  

ภำยหลังจำกทีห่ำ้งสรรพสนิคำ้ ISETAN ปิดใหบ้รกิำรทีเ่ซ็นทรัลเวลิดเ์มื่อเดือน 

สงิหำคม 2563 ทำงผูเ้ช่ำอยู่ระหว่ำงกำรรือ้ถอนอุปกรณ์ตดิตัง้ต่ำงๆ เพื่อเตรยีม

ใหบ้รษัิทฯ เขำ้ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่ำวภำยในปลำยปีนี้ เพื่อปรับปรุงพื้นที่เป็น

รูปแบบ Multi-destination zone มีรำ้นคำ้ที่ผสมผสำนผูเ้ช่ำทัง้ Anchor และ 

Retail รวมถงึรำ้นคำ้ใหม่ๆ ทีเ่ป็น Magnet ตอบโจทยล์ูกคำ้ทุกกลุ่ม ปัจจุบันอยู่

ระหวำ่งกำรเจรจำกับผูเ้ชำ่ทีส่นใจจะเขำ้มำเปิดรำ้นในพืน้ทีบ่รเิวณดังกล่ำว 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงพื้นที่ศูนย์กำรคำ้เพื่อท ำเป็น Destination 

Concept และกจิกรรมหลำกหลำยทีน่่ำสนใจ สะทอ้นควำมเป็นศูนยก์ลำงกำรใช ้

ชวีติของลูกคำ้ โดยเนน้สรำ้งสรรคป์ระสบกำรณ์ใหม่ๆ อยำ่งสะอำดและปลอดภัย

ในยคุ New Normal  
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ผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 3 ปี 2563 
 

 

 
 

(1) สนิทรัพยท์ีอ่ยู่ภำยใต ้CPNREIT ประกอบดว้ยศนูยก์ำรคำ้จ ำนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2 เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3 เซ็นทรัลพลำซำ ป่ินเกลำ้ (รวมถงึอำคำร
ส ำนักงำน ป่ินเกลำ้ ทำวเวอร ์เอ และ บ)ี เซ็นทรัลพลำซำ เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ และเซ็นทรัลเฟสตวัิล พัทยำ บชี  2) โรงแรม 1 แห่ง ไดแ้ก่ ฮลิตัน พัทยำ และ 3) อำคำรส ำนักงำน

ภำยใตก้ำรบรหิำรของ GLAND ไดแ้ก ่เดอะไนน์ ทำวเวอรส์ และยูนลิเีวอร ์เฮำ้ส ์แกรนด ์ซึง่ไดร้ับโอนสทิธกิำรเชำ่จำกกองทรัสต ์GLANDRT ในไตรมำส 1 ปี 2563 
(2) สนิทรัพยท์ีอ่ยู่ภำยใต ้CPNCG ประกอบดว้ยอำคำรส ำนักงำน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์
(3) อัตรำกำรเชำ่พืน้ทีข่องแตล่ะกลุม่ธุรกจิ (ยกเวน้ธุรกจิขำยอสังหำรมิทรัพย)์ เป็นคำ่เฉลีย่ในแตล่ะไตรมำส 
(4) โครงกำรเซ็นทรัล ภเูก็ต ประกอบดว้ย เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสตำ้ และเซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสตวิัล ซึง่นับเป็น 1 โครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพรวม 

บรษัิทฯ ม ี4 ธุรกจิภำยใตก้ำรบรหิำรงำน ไดแ้ก ่1) ธุรกจิศูนยก์ำรคำ้และส ำนักงำน

ใหเ้ชำ่ 2) ธุรกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำร 3) ธุรกจิโรงแรม และ 4) ธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์

ทีพ่ักอำศัย ซึง่รวมอสังหำรมิทรัพยท์ีไ่ดโ้อนไปยังทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำร

เช่ำอสังหำรมิทรัพย ์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 ำนักงำนใหเ้ช่ำ 10 อำคำร ศูนย์อำหำรทัง้สิน้ 30 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง 

ไดแ้ก่ เซนทำรำ อุดรธำนี และ ฮลิตัน พัทยำ โครงกำรที่พักอำศัยเพื่อขำย 15 

โครงกำร ประกอบดว้ย โครงกำรแนวสูง 10 โครงกำร แนวรำบ 5 โครงกำร โดย

โครงกำรดังกลำ่วไดร้วมโครงกำรทีพ่ัฒนำโดยบรษัิท แกรนด ์คำแนล แลนด ์จ ำกัด 

(มหำชน) หรอื GLAND ดว้ย 

ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2563 มีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ศูนยก์ำรคำ้ในประเทศของบรษัิทฯ 

เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 92 เทำ่กับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยศนูยก์ำรคำ้สว่นใหญ่สำมำรถ

รักษำอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ใหอ้ยู่ในระดับสูงได ้แมม้ีผูเ้ช่ำที่ไดร้ับผลกระทบจำก

เหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นจ ำนวนมำก แต่บริษัทฯ ไดใ้หค้วำม

ช่วยเหลือแก่ผูเ้ช่ำมำโดยตลอด ตำมที่ไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ ท ำใหผู้เ้ช่ำสำมำรถ

กลับมำเปิดใหบ้รกิำรในศนูยก์ำรคำ้ไดอ้กีครัง้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ สำมำรถรักษำอัตรำ

พืน้ทีเ่ชำ่ไวไ้ด ้ 

รำยไดจ้ำกกำรเช่ำและบรกิำรของศูนย์กำรคำ้เดมิ (same store rental revenue 

growth) ในไตรมำส 3 ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 20 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวด

ตารางที ่1: สรปุพืน้ทีใ่หเ้ชา่และอตัราการเชา่พืน้ที่

 

อตัราการเชา่/

ขายพืน้ที ่

(รอ้ยละ)(3)

ณ ไตรมาส 3

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

ธรุกจิศนูยก์ารคา้

ศนูยก์ารคา้ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 15 932,299 15 785,582 3 146,717 93

ศนูยก์ารคา้ในตา่งจังหวดั(4) 18 793,307 18 725,859 2 67,448 90

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ในประเทศ 33 1,725,606 33 1,511,441 5 214,165 92

ศนูยก์ารคา้ในตา่งประเทศ 1 82,959 1 82,959 84

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ท ัง้หมด 34 1,808,564 34 1,594,399 5 214,165 91

ธรุกจิอืน่

อาคารส านักงาน 7 172,255 5 56,193 2 34,389 1 81,672 93

โรงแรม 2 561 หอ้ง 1 259 หอ้ง 1 302 หอ้ง 23

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 9 3572 ยูนติ 9 3572 ยูนติ 73

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวราบ) 5 912 ยูนติ 5 912 ยูนติ 5

สนิทรัพยภ์ายใตบ้รษัิท GLAND

อาคารส านักงาน 3 145,453 1 67,604 2 77,849 91

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

พื้นทีค่า้ปลกีในอาคารตา่งๆ 24,196 24,196 57

รวม

จ านวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ CPN ณ ไตรมาส 3 ปี 2563

CPN CPNREIT(1) CPNCG(2)
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รำยไดจ้ำกกำรเช่ำและบริกำรของ

ศูนยก์ำรคำ้เดมิลดลงรอ้ยละ 20 จำกปี

กอ่นหนำ้ 

เกำ้เดอืนปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 29) เนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 ท ำใหม้ี

กำรปรับลดค่ำเช่ำเพื่อช่วยเหลือผูเ้ช่ำที่ไดร้ับผลกระทบ รวมถงึมีกำรจัดกจิกรรม

และอเีวน้ทต์่ำงๆ ที่ลดลงจำกกำรปิดใหบ้รกิำรศูนย์กำรคำ้ชั่วครำวตำมที่กล่ำวไว ้

ขำ้งตน้ โดยตัวเลขดังกล่ำวไม่นับรวม 1) ศูนย์กำรคำ้ใหม่ที่เปิดด ำเนินกำรในปี 

2562 ไดแ้ก ่เซ็นทรัล ไอ-ซติี ้และเซ็นทรัล วลิเลจ 2) ศูนยก์ำรคำ้ทีม่กีำรปรับปรุง

ในปี 2562 และ 2563 ไดแ้ก ่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 กันยำยน 2563 GLAND มสีนิทรัพยท์ีด่ ำเนนิกำรแลว้ ประกอบดว้ย 1) 

อำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำ 3 อำคำร (อัตรำกำรเช่ำพื้นที่รวมรอ้ยละ 91) ซึง่นับรวม

อำคำรส ำนักงำน 2 โครงกำรที่อยู่ภำยใตก้ำรบริหำรจัดกำรโดยกองทรัสต์ 

CPNREIT หลังจำกทีม่กีำรโอนสทิธกิำรเช่ำโครงกำรจำกกองทรัสตเ์พือ่กำรลงทุน

ในสทิธกิำรเชำ่อสังหำรมิทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน จแีลนด ์(GLANDRT) ในไตรมำส 

1 ปี 2563  2) โครงกำรที่พักอำศัยเพื่อขำย 1 โครงกำร (รวม 1,991 ยูนิต โดย

ปัจจุบันมีจ ำนวนรอขำยและโอนอยู่ 16 ยูนิต) 3) พื้นที่คำ้ปลีกใหเ้ช่ำในอำคำร

ส ำนักงำนและทีพ่ักอำศัยรวมกัน 24,196 ตร.ม. (อัตรำกำรเชำ่พืน้ทีร่วมรอ้ยละ 57) 

และ 4) ที่ดินยังไม่ไดพ้ัฒนำอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงส ำหรับพัฒนำ

โครงกำรรูปแบบผสม (Mixed-use development) และอกี 2 แปลงส ำหรับพัฒนำ

โครงกำรทีพ่ักอำศัย 

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ รับรูผ้ลกำรด ำเนนิงำนของ GLAND ทีไ่มร่วมรำยกำร

ที่มไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ โดยมีรำยไดร้วม 300 ลำ้นบำท และก ำไรสุทธ ิ18 ลำ้น

บำท (งวดเกำ้เดอืนมีรำยไดร้วม 1,054 ลำ้นบำท และก ำไรสุทธ ิ104 ลำ้นบำท) 

ซึง่แตกต่ำงจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ GLAND เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำร

บันทึกมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ซึ่งเทียบเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมที่ 

GLAND บันทกึไว ้ณ วันทีเ่ขำ้ซือ้กจิกำรในปี 2561 จงึสง่ผลใหค้่ำเสือ่มและกำรตัด

จ ำหน่ำย ซึง่เป็นตน้ทุนหลักในกำรด ำเนินงำนของ GLAND ที่บรษัิทฯ รับรูนั้น้สูง

กวำ่คำ่เสือ่มและตัดจ ำหน่ำยที ่GLAND บันทกึตำมตน้ทนุเดมิ 

   

รายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

บรษัิทฯ มีรำยกำรที่มิไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำในช่วงไตรมำส 3 และงวดเกำ้เดือนปี 

2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ดังตอ่ไปนี้ 

• ในไตรมำส 1 ปี 2563 กองทรัสต ์GLANDRT ซึง่ GLAND มสีดัสว่นถอืครอง

รอ้ยละ 15 ไดเ้ลกิกองและเพกิถอนกำรกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดท้ ำกำรโอนสทิธกิำรบรหิำรงำนใน

โครงกำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ส แกรนด ์พระรำม 9  และโครงกำรยูนิลเีวอร์ 

เฮำ้ส ์แกรนด ์พระรำม 9 ใหแ้กก่องทรัสต ์CPNREIT โดยบรษัิทฯ ไดบั้นทกึ

รำยกำรดังกลำ่วในงบกำรเงนิรวมดังตอ่ไปนี้ 

• รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำสนิทรัพย ์จ ำนวน 270 ลำ้นบำท 

ซึง่บันทกึอยูใ่นสว่นแบง่ก ำไรขำดทนุจำกบรษัิทร่วม 

• ค่ำใชจ่้ำยในกำรยกเลกิกองทรัสต ์GLANDRT จ ำนวน 227 ลำ้นบำท 

ซึง่บันทกึอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 

• ค่ำใชจ่้ำยภำษีจำกเงนิปันผลรับจำก GLANDRT จ ำนวน 62 ลำ้นบำท 

ซึง่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลครั ้งสุดทำ้ยของ GLANDRT ก่อนยกเลิก

กองทรัสต ์
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• ค่ำนำยหนำ้กำรขำย 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 

• ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มีกำรบันทึกเงินชดเชยค่ำประกันภัยจำก

เหตกุำรณ์ไฟไหมท้ีเ่ซ็นทรัลเวลิด ์จ ำนวน 280 ลำ้นบำท 

• ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มีกำรบันทกึก ำไรที่เกี่ยวขอ้งกับเครื่องมือ

ทำงกำรเงนิ ซึง่เป็นรำยกำรที่มไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยใน

กำรบริหำร จ ำนวน 119 ลำ้นบำท (งวดเกำ้เดือนแรกของปี 2563 มีกำร

บันทกึคำ่ใชจ่้ำยสทุธจิ ำนวน 120 ลำ้นบำท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลกระทบจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 บรษัิทฯ ไดป้รับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS9) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิฉบับที ่16 เรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS16) ซึง่มผีลกระทบต่องบกำรเงนิ 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

เบ็ดเสร็จในไตรมำส 3 ปี 2563 และงวดเกำ้เดอืนแรกปี 2563 มดีังนี้ 

• บรษัิทฯ บันทกึตน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำร ลดลงสทุธ ิ234 ลำ้นบำท จำก

กำรทีต่น้ทุนสัญญำเชำ่ลดลง 623 ลำ้นบำท และตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำและ

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสทิธกิำรใชส้นิทรัพย ์(ROU) เพิม่ขึน้ 389 ลำ้นบำท (งวด

เกำ้เดอืน ตน้ทนุคำ่เชำ่และค่ำบรกิำร ลดลงสทุธ ิ683 ลำ้นบำท จำกกำรที่

ตน้ทุนสัญญำเช่ำลดลง 1,872 ลำ้นบำท และตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำและค่ำ

ตัดจ ำหน่ำย ROU เพิม่ขึน้ 1,189 ลำ้นบำท) 

• บรษัิทฯ บันทกึตน้ทุนทำงกำรเงนิ เพิม่ขึน้ 294 ลำ้นบำท (งวดเกำ้เดอืน 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ เพิม่ขึน้ 882 ลำ้นบำท)  

• บริษัทฯ มีกำรบันทึกรำยไดค้่ำเช่ำ ซึง่รวมถึงส่วนลดค่ำเช่ำที่บริษัทฯ 

ประมำณกำรณ์ไว เ้พื่อช่วยเหลือผู เ้ช่ำที่ได ร้ับผลกระทบจำกกำร

สถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นลักษณะเสน้ตรงตลอดอำยุสัญญำของผูเ้ชำ่

ตำมมำตรฐำนบัญช ีจ ำนวน 159 ลำ้นบำท (งวดเกำ้เดอืน รวม 998 ลำ้น

บำท) รวมถึงมีกำรบันทึกค่ำใชจ่้ำยภำษีจำกกำรบันทึกรำยกำรค่ำเช่ำ

ดังกล่ำว จ ำนวน 32 ลำ้นบำท (งวดเกำ้เดือนรวม 200 ลำ้นบำท) ซึ่ง

รำยกำรดังกลำ่วไมม่ผีลต่อกระแสเงนิสด 

• บรษัิทฯ มีกำรบันทกึลูกหนี้ที่เกดิจำกจำกสัญญำเช่ำเงนิทุน (Financial 

lease) รวมอยู่ในรำยไดจ้ำกกำรลงทุน จ ำนวน 321 ลำ้นบำท (งวดเกำ้

เดอืนรวม 642 ลำ้นบำท)  เป็นกำรบันทกึรำยไดต้ำมมำตรฐำนกำรบัญชไีป

จนถงึปี 2568 อยำ่งไรก็ด ีรำยกำรดังกลำ่วไมม่ผีลต่อกระแสเงนิสด 
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ผลกระทบท ัง้หมดจากรายการที่ม ิได้เกิดขึ้นเป็นประจ าและจากการ

เปลีย่นแปลงนโยบายทางบญัชตีอ่งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาส 3 ปี 

2563 และงวดเกา้เดอืนปี 2563 มดีงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุรายการปรบัปรงุจากงบการเงนิ เพือ่ประกอบค าอธบิายผลการด าเนนิงานหลกัประจ าไตรมาส 3 ปี 2563

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 6,792 6,792 (159) 6,633 

รายไดจ้ากธุรกจิตา่งๆ 526 526 526 

รายไดอ้ืน่ 281 281 281 

รวมรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 7,599 0 7,599 (159) 7,440 

ตน้ทนุการเชา่และบรกิาร 3,354 3,354 234 3,588 

ตน้ทนุของธุรกจิตา่งๆ 355 355 355 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,044 119 1,163 1,163 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงาน 2,847 (119) 2,728 (393) 2,335 

(+)สว่นแบง่ก าไรจากบ.ร่วม / ร่วมคา้ 187 187 187 

(+)รายไดจ้ากการลงทนุ 351 351 (321) 30 

(-)ตน้ทนุทางการเงนิ 436 436 (294) 142 

(-)ภาษีเงนิได ้ 448 448 (32) 416 

(-)สว่นของผูไ้ม่มอี านาจควบคมุ 20 20 20 

ก าไรสทุธ ิสว่นของบรษิทัฯ 2,481 (119) 2,362 (388) 1,973 

หนว่ย: ลา้นบาท

ผลการ

ด าเนนิงาน

จากงบ

การเงนิ

รายการที่

มไิดเ้กดิข ึน้

เป็นประจ า

ผลการ

ด าเนนิงาน

หลกั

ผลการ

ด าเนนิงานหลกั 

(ไมร่วม

มาตรฐาน 

TFRS16)

ผลกระทบ

มาตรฐาน 

TFRS16

สรปุรายการปรบัปรงุจากงบการเงนิ เพือ่ประกอบค าอธบิายผลการด าเนนิงานหลกัประจ างวด 9 เดอืน ปี 2563

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 18,201 18,201 (998) 17,203 

รายไดจ้ากธุรกจิตา่งๆ 1,595 1,595 1,595 

รายไดอ้ืน่ 3,957 (3,132) 825 825 

รวมรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 23,753 (3,132) 20,621 (998) 19,623 

ตน้ทนุการเชา่และบรกิาร 9,748 9,748 683 10,431 

ตน้ทนุของธุรกจิตา่งๆ 1,054 1,054 1,054 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 3,972 (347) 3,625 3,625 

ก าไรจากการด าเนนิงาน 8,979 (2,785) 6,194 (1,681) 4,513 

(+)สว่นแบง่ก าไรจากบ.ร่วม / ร่วมคา้ 872 (270) 602 602 

(+)รายไดจ้ากการลงทนุ 756 756 (642) 114 

(-)ตน้ทนุทางการเงนิ 1,407 1,407 (882) 525 

(-)ภาษีเงนิได ้ 1,645 (621) 1,024 (200) 824 

(-)สว่นของผูไ้ม่มอี านาจควบคมุ 16 16 16 

ก าไรสทุธ ิสว่นของบรษิทัฯ 7,540 (2,434) 5,106 (1,241) 3,864 

หนว่ย: ลา้นบาท

ผลการ

ด าเนนิงาน

จากงบ

การเงนิ

รายการที่

มไิดเ้กดิข ึน้

เป็นประจ า

ผลการ

ด าเนนิงาน

หลกั

ผลการ

ด าเนนิงานหลกั 

(ไมร่วม

มาตรฐาน 

TFRS16)

ผลกระทบ

มาตรฐาน 

TFRS16
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รำยไดร้วมลดลงรอ้ยละ 21 

ขณะเดยีวกันตน้ทนุรวมลดลงรอ้ยละ 

13.5 จำกปีกอ่นหนำ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรลดลงรอ้ยละ 

29 จำกปีกอ่นหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้และอัตรำก ำไรจำก

กำรด ำเนินงำนอยู่ที่รอ้ยละ 45 และ  

31.7 ตำมล ำดับ 

 

 

 

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนดังต่อไปนี้ ไมร่วมผลกระทบจำกรำยกำรที่

มไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญช ีทีก่ล่ำวไวก้อ่นหนำ้ 

ซึ่งเป็นขอ้มูลที่บริษัทฯ ไดป้ระมำณกำรณ์อย่ำงดีที่สุด เพื่อสะทอ้นต่อผลกำร

ด ำเนนิงำนตำมควำมเป็นจรงิ และอำจมคีวำมแตกต่ำงจำกขอ้มูลบนงบกำรเงนิของ

บรษัิทฯ ซึง่ไดร้ับกำรตรวจสอบและ/หรอืสอบทำนแลว้โดยผูต้รวจสอบบัญชทีีไ่ดร้ับ

อนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(กลต.) 

รายไดร้วม 

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดร้วม 7,440 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 21 จำก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 เท ่ำกับ 19,623 ลำ้นบำท ลดลง

รอ้ยละ 28.1 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดยหลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำก

กำรใหเ้ช่ำและบริกำรเนื่องจำกยังคงมีกำรใหส้่วนลดช่วยเหลือผูเ้ช่ำที่ยังไดร้ับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อยำ่งไรก็ตำม ไตรมำสนี้มรีำยไดร้วมปรับตัวดขี ึน้

จำกไตรมำสกอ่นหนำ้ซึง่เป็นชว่งทีไ่ดร้ับผลกระทบอยำ่งมำกจำกกำรล็อคดำวน ์

ตน้ทนุรวม 

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนรวม 3,942 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 13.5 

จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 เท ่ำกับ 11,485 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 12.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดยหลักมำจำกกำรบรหิำรจัดกำร

ตน้ทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพแมว้่ำจะกลับมำเปิดใหบ้รกิำรศูนยก์ำรคำ้ตำมปกตแิลว้ก็

ตำม กอปรกับตน้ทนุธรุกจิอืน่ๆ ทีล่ดลงซึง่ยังคงเป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยได ้

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร ไดแ้ก ่คำ่ใชจ่้ำยบคุลำกรสว่นกลำงและผูบ้รหิำร คำ่โฆษณำ

ประชำสัมพันธ ์ค่ำเครื่องใชส้ ำนักงำนและของใชส้ิน้เปลอืง ค่ำเช่ำโรงแรม ฮลิตัน 

พัทยำ ทีจ่่ำยให ้CPNREIT คำ่ธรรมเนียมและคำ่ทีป่รกึษำตำ่งๆ รวมถงึคำ่เสือ่มรำคำ

และคำ่ตัดจ ำหน่ำยอปุกรณ์ส ำนักงำนและสนิทรัพยข์องโรงแรม 

บรษัิทฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 3 ปี 2563 เท่ำกับ 1,163 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 29 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 เท่ำกับ 3,625 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 24 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักเป็นผลจำก

คำ่ใชจ่้ำยกำรตลำดและประชำสมัพันธท์ีล่ดลงเนื่องจำกยังไมไ่ดจ้ัดกจิกรรมทำงกำร

ตลำดเท่ำในระดับภำวะปกตเิพือ่เป็นกำรควบคุมควำมเสีย่งในกำรแพร่กระจำยของ 

COVID-19 และค่ำใชจ่้ำยกำรบรหิำรซึง่รวมถงึค่ำเชำ่ทีบ่รษัิทจ่ำยใหกั้บ CPNREIT 

ในฐำนะผูเ้ชำ่ชว่งโรงแรม ฮลิตัน พัทยำ ทีล่ดลง โดยบรษัิทฯ มกีำรบรหิำรคำ่ใชจ่้ำย

กำรบรหิำรใหม้ีประสทิธผิลและสอดคลอ้งกับรำยไดท้ี่ลดลงเพื่อรักษำกำรด ำเนิน

ธุรกจิใหเ้ป็นปกตใินสภำวกำรณ์ปัจจุบัน สง่ผลใหส้ัดสว่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรตอ่

รำยไดร้วมอยู่ที่รอ้ยละ 15.6 ลดลงจำกรอ้ยละ 17.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจำกบรษัิทฯ บรหิำรค่ำใชจ่้ำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพสอดคลอ้งกับภำพรวมของ

รำยได ้(งวดเกำ้เดอืนปี 2563 รวมอยู่ทีร่อ้ยละ 18.5 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 17.5 จำก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น)  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ และอตัราก าไรจากการด าเนนิงาน 

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ไม่รวมรำยไดอ้ืน่ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 รอ้ยละ 45 

ลดลงจำกรอ้ยละ 49.8 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 รวมอยู่ที่

รอ้ยละ 38.9 ลดลงจำกรอ้ยละ 50 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) สว่นอัตรำก ำไรจำก

กำรด ำเนินงำนอยู่ที่รอ้ยละ 31.7 ลดลงจำกรอ้ยละ 34.5 จำกช่วงเดียวกันของปี

กอ่น (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 รวมอยู่ทีร่อ้ยละ 23.4 ลดลงจำกรอ้ยละ 34.9 จำกชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน) เนื่องจำกรำยไดค้่อยๆฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกไตรมำสก่อน

หนำ้แต่ยังไม่กลับเขำ้สู่ระดับปกติ ประกอบกับมีมำตรกำรกำรลดตน้ทุนและ

คำ่ใชจ่้ำยกำรบรหิำรทีก่ลำ่วไวข้ำ้งตน้ 
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ก ำไรสุทธลิดลงรอ้ยละ 30 จำกปีก่อน

หนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในไตรมำส 3 ปี 2563 ธรุกจิใหเ้ชำ่และ

บรกิำรมรีำยไดล้ดลงรอ้ยละ 17.1 และ

ตน้ทุนลดลงรอ้ยละ 10.7 จำกปีก่อน

หนำ้ อัตรำก ำไรขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรสุทธ ิ

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ ก ำไรสทุธเิท่ำกับ 1,973 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30 

จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 มกี ำไรสทุธเิท่ำกับ 3,864 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 52.6 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำกผลกระทบ

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ตอ่รำยไดใ้นทุกธรุกจิ แตอ่ยำ่งไรก็

ตำม บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยใหอ้ยู่ในระดับ

เหมำะสมเพื่อใหธุ้รกิจสำมำรถรักษำกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นปกติต่อไปไดโ้ดย

ค ำนงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภำคสว่น และ รักษำผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และใหบ้รกิำรจ ำนวน 6,633 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 17.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดือนปี 2563 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและใหบ้รกิำรจ ำนวน 17,203 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 27.3 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักเป็นผลจำกกำรใหส้่วนลดค่ำเช่ำแก่

ผูป้ระกอบกำรในศูนยก์ำรคำ้ ตำมแนวทำงปฏบัิตชิว่ยเหลอืผูป้ระกอบกำรแต่ละรำย

ตำมควำมเหมำะสมในช่วงที่กลับมำเริ่มเปิดใหบ้ริกำรศูนย์กำรคำ้ ทัง้นี้ กำรจัด

กจิกรรมและงำนอเีวน้ทต์่ำงๆ ในช่วงที่ผ่ำนมำยังนอ้ยกว่ำระดับปกต ิท ำใหร้ำยได ้

จำกกำรจัดกจิกรรมทำงกำรตลำดลดลงเชน่เดยีวกัน 

ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ไดแ้ก่ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำจำ้งบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย และรักษำควำมสะอำด ค่ำใชจ่้ำยเกีย่วกับพนักงำน ค่ำเชำ่ทีด่นิ ค่ำเสือ่ม

รำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย ค่ำซ่อมแซม ค่ำเบี้ยประกัน และภำษีโรงเรือนของ

ทรัพยส์นิทีค่รอบครองไวเ้พือ่หำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเชำ่ 

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุคำ่เชำ่และคำ่บรกิำรเทำ่กับ 3,588 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 10.7 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 ตน้ทนุคำ่เชำ่

และค่ำบรกิำรเท่ำกับ 10,431 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 11.8 จำกชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น โดยมสีำเหตหุลักมำจำกปัจจัยดังนี้ 

• ตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภคซึง่เป็นตน้ทุนหลัก (คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 30 

ของตน้ทนุคำ่เชำ่และคำ่บรกิำร) ไดม้กีำรปรับตัวลดลงจำกชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน ซึง่เป็นผลจำกกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมีประสทิธภิำพ โดยมี

ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำลดลงจำกกำรคงมำตรกำรประหยัดพลังงำนที่มี

ประสทิธผิลอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึค่ำจำ้งบรกิำรรักษำควำมปลอดภัยและคำ่

ซอ่มแซมทีล่ดลง โดยตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภคลดลงประมำณรอ้ยละ 14.2 

จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 ตน้ทนุคำ่สำธำรณูปโภค

ลดลงประมำณรอ้ยละ 21.6 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) 

• ตน้ทุนกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ และกำรบรกิำรของเอำท์ซอร์สต่ำงๆ ที่

ลดลง สอดคลอ้งกับแนวทำงกำรควบคมุคำ่ใชจ่้ำยกำรด ำเนนิงำน 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร  

ส ำหรับอัตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ชำ่และบรกิำร ซึง่เป็นธุรกจิหลักของบรษัิทฯ 

อยูท่ีร่อ้ยละ 46 ลดลงจำกรอ้ยละ 49.8 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนปี 

2563 อยู่ที่รอ้ยละ 39.4 ลดลงจำกรอ้ยละ 50 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) 

เนื่องจำกรำยไดท้ี่ลดลงในสัดส่วนที่มำกกว่ำตน้ทุนที่ลดลงภำยหลังจำกที่กลับมำ

เปิดใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบ อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ จะยังคงรักษำมำตรกำรและกำร

บรหิำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพเพือ่ใหอั้ตรำก ำไรของธุรกจิสำมำรถกลับสู่

ระดับปกตไิดใ้นอนำคต  

 

ธุรกิจให้เช่าและ
บริการ 
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ธุรกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำรมีรำยไดล้ดลง

รอ้ยละ 41.7 และตน้ทุนลดลงรอ้ยละ 

24.4 อัตรำก ำไรขั ้นตน้อยู่ที่ร อ้ยละ 

37.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจโรงแรมมีรำยไดล้ดลงรอ้ยละ 

88.8 และตน้ทุนลดลงรอ้ยละ 75.8 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 25.1 

 

 

 

 

 

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 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศูนยอ์ำหำรจ ำนวน 122 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 41.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดือนปี 2563 

รำยไดจ้ ำนวน 320 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 49.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดย

หลักมำจำกกำรกลับมำเปิดใหบ้ริกำรศูนย์กำรคำ้ซึง่มีจ ำนวนผูเ้ขำ้มำใชบ้ริกำร

เพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง   

ตน้ทนุบรกิารศนูยอ์าหาร 

บรษัิทฯ ไดป้รับปรุงกำรบันทกึตน้ทุนจำกธุรกจิอำหำรและเครื่องดืม่ตัง้แต่ปี 2562 

เป็นตน้ไป เพือ่ใหเ้ป็นไปตำม TFRS 15 เชน่เดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศูนย์

อำหำร 

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนบรกิำรศูนย์อำหำรเท่ำกับ 76 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 24.4 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2563 ตน้ทุน

จ ำนวน 225 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 21.5 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) จำก

ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรตน้ทุนอย่ำงรัดกุม และเป็นไปในทศิทำงเดียวกันกับ

รำยไดท้ียั่งไมก่ลับเขำ้สูร่ะดับปกตใินชว่งกอ่นเกดิกำรแพร่ระบำด 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิบรกิารศนูยอ์าหาร  

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำรในไตรมำส 3 ปี 2563 รอ้ย

ละ 37.9 ลดลงจำกรอ้ยละ 52.1 (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 รอ้ยละ 29.8 ลดลงจำกรอ้ย

ละ 54.8 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) เป็นผลจำกรำยไดท้ี่ลดลงในสัดส่วนที่

มำกกวำ่ตน้ทนุทีล่ดลง 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรม 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 

บรษัิทฯ ไดป้รับวธิกีำรรับรูร้ำยไดค้ำ่บรกิำรในปี 2562 เป็นตน้ไป จำกเดมิบันทกึเป็น

รำยไดสุ้ทธ ิเป็นรับรูร้ำยไดค้่ำบรกิำรเต็มจ ำนวนในรำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร

โรงแรม และรับรูใ้นตน้ทุนกำรประกอบกจิกำรโรงแรมเมื่อมีกำรจ่ำยใหกั้บพนักงำน 

ท ำใหร้ำยไดแ้ละตน้ทนุเพิม่ขึน้  

ธุรกจิโรงแรมถือเป็นธุรกจิสนับสนุนธุรกจิหลักของบรษัิทฯ โดยในไตรมำส 3 ปี 

2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 31 ลำ้นบำท ลดลง

รอ้ยละ 88.8 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 มรีำยได ้238 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 71.9 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้) โดยหลักเป็นผลจำก

กำรที่นักท่องเที่ยวลดลงจำกกกำรแพร่ระบำด COVID-19 ตัง้แต่ช่วงตน้ปี จำก

สถำนกำรณ์ดังกล่ำว บริษัทฯ ไดป้ระกำศปิดกำรด ำเนินกำรชั่วครำวทัง้ 2 แห่ง 

ตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน และเห็นสมควรเร่งกำรปรับปรุงโรงแรม ฮลิตัน พัทยำ ขึน้มำให ้

เร็วขึน้โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง แต่ไดม้กีำรเปิดใหบ้รกิำรหอ้งอำหำร

บำงสว่นจงึท ำใหเ้ริม่มรีำยไดเ้ขำ้มำ สว่นโรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร ์

อุดรธำนี มรีำยไดจ้ำกกำรเขำ้พักเนื่องจำกไดก้ลับมำเปิดใหบ้รกิำรอกีครัง้ตำมที่ได ้

กล่ำวไวข้ำ้งตน้ โดยอัตรำกำรเขำ้พักเฉลีย่ทยอยปรับตัวดขี ึน้อย่ำงต่อเนื่อง ณ สิน้

ไตรมำส 3 ปี 2563 อยูท่ีร่อ้ยละ 51 ลดลงจำกรอ้ยละ 72 ในชว่งเดยีวกันของปีกอ่น  

 

 

ธุรกิจบริการศูนย์
อาหาร 

 

ธุรกิจโรงแรม 
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ธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย์มีรำยได ้

ลดลงรอ้ยละ 37.9 และตน้ทุนลดลง

รอ้ยละ 25.8 จำกปีก่อนหนำ้ อัตรำ

ก ำไรขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 31.5 

 

 

 

 

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม 

บรษัิทฯ ไดป้รับวธิกีำรรับรูร้ำยไดค้ำ่บรกิำรในปี 2562 เป็นตน้ไป จำกเดมิบันทกึเป็น

รำยไดส้ทุธ ิท ำใหร้ำยไดแ้ละตน้ทนุเพิม่ขึน้  

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนจำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 23 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 75.8 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 มี

ตน้ทุน 112 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 60.9 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้) โดย

หลักเป็นผลจำกกำรปิดใหบ้รกิำรชั่วครำวดังกล่ำวขำ้งตน้ โดยทัง้สองโรงแรมมกีำร

บริหำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมีประสทิธิภำพเพื่อสอดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มกำร

ด ำเนนิงำนทีเ่ปลีย่นแปลง 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิโรงแรม  

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ธุรกจิโรงแรมในไตรมำส 3 ปี 2563 รอ้ยละ 25.1 ลดลง

จำกรอ้ยละ 65.5 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดือนปี 2563 รอ้ยละ 53 

ลดลงจำกรอ้ยละ 66.2 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน) เป็นผลจำกกำรค่อยๆฟ้ืนตัว 

กอปรกับกำรขำดรำยไดจ้ำกกำรเขำ้พักโรงแรมระหว่ำงทีปิ่ดปรับปรุง 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

โครงกำรทีพ่ักอำศัยเพือ่ขำย ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2563 ขำยและโอนทัง้หมดแลว้ 6 

โครงกำร สรำ้งเสร็จและอยู่ระหว่ำงโอน 4 โครงกำร และโครงกำรแนวรำบ 5 

โครงกำร  

บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 374 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

37.9 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2563 มรีำยได ้1,037 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 15.6 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนหนำ้) เป็นผลมำจำกกำรโอน

อสงัหำรมิทรัพยล์ดลงเมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ทีม่กีำรโอนโครงกำร

สูงกว่ำ อย่ำงไรก็ดี ในไตรมำส 3 ปี 2563 ยังมีกำรโอนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ไดแ้ก่ โครงกำรคอนโดมเินียม เอสเซ็นท์ นครรำชสีมำ ฟิล พหล 34 เอสเซ็นท์ 

อุบลรำชธำนี เอสเซ็นท์ พำร์ควลิล์ เชยีงใหม่ และ เบ็ล แกรนด์ พระรำม 9 ใน

กรุงเทพฯ รวมถึงโครงกำรเอสเซ็นท์ ทำวน์ พิษณุโลก และโครงกำรนินญำ 

กัลปพฤกษ์ ที่เปิดตัวในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ซึง่ไดร้ับควำมสนใจอย่ำงต่อเนื่อง 

และโครงกำรนยิำม บรมรำชชนนี ที่ท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถโอนและรับรูเ้ป็นรำยได ้

ตำมแผนทีว่ำงไว ้

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนจำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 256 

ลำ้นบำท ลดลง รอ้ยละ 25.8 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนปี 2563 มี

ตน้ทุน 717 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อนหนำ้) ตน้ทุนที่

ลดลงสอดคลอ้งกับรำยไดโ้ดยมีกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ สว่น

ในชว่งเกำ้เดอืนเป็นผลมำจำกกำรปรับปรุงตน้ทนุขำยโครงกำรเบ็ล แกรนด ์พระรำม 

9 เพือ่สะทอ้นตน้ทนุของโครงกำรทีเ่หมำะสม  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ธรุกจิขำยอสังหำรมิทรัพยใ์นไตรมำส 3 ปี 2563 รอ้ยละ 

31.5 ลดลงจำกรอ้ยละ 42.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดือนปี 2563 

รอ้ยละ 30.8 ลดลงจำกรอ้ยละ 42.8 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดยหลักมำจำก

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ทีล่ดลงจำกโครงกำรใหมท่ีม่กีำรโอนใหลู้กคำ้ในปีปัจจุบัน 

 

ธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย์ 
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ตน้ทุนทำงกำรเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก 

ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 

2.03   

 

 

อัตรำหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธติ่อ

สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.53 เทำ่ 

 โครงสรา้งทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มีหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้จำก 33,210 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2562 เป็น 47,934 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 โดยสำเหตหุลักมำจำกเงนิกูย้มื

ระยะสัน้และยำวจำกสถำบันกำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีอั่ตรำดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ณ 

สิน้ วันที ่30 กันยำยน 2563 อยูท่ีร่อ้ยละ 2.03 ตอ่ปี ลดลงจำกปีกอ่นทีร่อ้ยละ 2.96 ตอ่ปี 

โดยมหีนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้คงทีใ่นสัดสว่นรอ้ยละ 35 และดอกเบีย้ลอยตัวในสัดส่วนรอ้ยละ 

65  

อัตรำหนี้สนิที่มีภำระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยู่ที่ 0.53 เท่ำ เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี

ก่อนหนำ้ที่ 0.37 เท่ำ แมว้่ำหนี้สนิที่มีภำระดอกเบีย้เพิม่ขึน้ แต่บรษัิทฯ ยังคงรักษำกำร

บริหำรสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบและรัดกุมและใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร

โครงสรำ้งทำงกำรเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ มคีวำมยดืหยุน่ต่อสภำวะตลำดเงนิตลำดทุนที่

ผันผวน และรักษำตน้ทุนทำงกำรเงนิใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมำะสมกับกำรด ำเนนิธุรกจิต่อไป

ในอนำคต   

 

 

ตารางที ่2: สรปุงบก าไรขาดทุน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 YoY QoQ 9 เดอืน 9 เดอืน YoY

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

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 8,005 3,928 6,792 (15%) 73% 23,661 18,201 (23%)

ศนูยก์ารคา้ 7,663 3,667 6,446 (16%) 76% 22,620 17,249 (24%)

อาคารส านักงาน 342 261 346 1% 33% 1,041 953 (8%)

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 274 0 31 (89%) 22710% 847 238 (72%)

รายไดจ้ากการบรกิารศนูยอ์าหาร 209 38 122 (42%) 217% 633 320 (49%)

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 602 313 374 (38%) 19% 1,229 1,037 (16%)

รายไดอ้ืน่ 324 452 281 (13%) (38%) 961 3,957 312%

รายไดร้วม 9,413 4,732 7,599 (19%) 61% 27,330 23,753 (13%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 9,413 3,613 7,440 (21%) 106% 27,285 19,623 (28%)

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 4,019 2,761 3,354 (17%) 21% 11,833 9,748 (18%)

ศนูยก์ารคา้ 3,910 2,697 3,261 (17%) 21% 11,493 9,493 (17%)

อาคารส านักงาน 109 65 93 (15%) 44% 340 255 (25%)

ตน้ทุนจากการประกอบกจิการโรงแรม 94 14 23 (76%) 69% 286 112 (61%)

ตน้ทุนบรกิารศนูยอ์าหาร 100 58 76 (24%) 31% 286 225 (21%)

ตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรัพย์ 345 223 256 (26%) 15% 704 717 2%

ตน้ทนุรวม 4,558 3,055 3,708 (19%) 21% 13,108 10,802 (18%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 4,558 3,278 3,942 (14%) 20% 13,108 11,485 (12%)

คา่ใชจ้า่ยการตลาดและบรหิาร 1,637 1,205 1,044 (36%) (13%) 4,894 3,972 (19%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 3,218 471 2,847 (12%) 504% 9,327 8,979 (4%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 3,218 (747) 2,335 (27%) (413%) 9,413 4,513 (52%)

ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ/ิภาษี/อืน่ๆ 402 4 366 (9%) 9278% 1,260 1,440 14%

ก าไรสุทธิ 2,816 467 2,481 (12%) 431% 8,068 7,540 (7%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 2,816 (611) 1,973 (30%) (423%) 8,154 3,864 (53%)

ก าไรสุทธติอ่หุน้พืน้ฐาน (บาท) 0.63 0.10 0.55 (12%) 431% 1.80 1.68 (7%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 0.63 (0.14) 0.44 (30%) (423%) 1.82 0.86 (53%)

หน่วย : ลา้นบาท
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(1) อสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน บันทกึบัญชตีำมรำคำตน้ทนุและตัดค่ำเสือ่มรำคำแบบเสน้ตรงตำมอำยขุองสนิทรัพย ์ทัง้น้ี มูลค่ำอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุตำม

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

ประกอบงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 ขอ้ 14 หัวขอ้ “อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ” 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3: สรปุฐานะทางการเงนิ

ณ สิน้ปี ณ สิน้ ไตรมาส 3 YTD

2562 2563 (รอ้ยละ)

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 3,055 8,478 178%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 13,324 16,140 21%

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 16,378 24,617 50%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

อสงัหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1) 125,286 141,316 13%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,597 1,720 8%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 26,672 54,104 103%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 153,555 197,141 28%

สนิทรพัยร์วม 169,933 221,758 30%

หนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ - ภายใน 1 ปี 8,739 21,575 147%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 12,336 12,839 4%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 21,075 34,414 63%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ 24,471 26,360 8%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 43,925 86,353 97%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 68,396 112,712 65%

หนีส้นิรวม 89,471 147,126 64%

สว่นของผูถ้อืหุน้

ก ำไรสะสม - ยังไมไ่ดจั้ดสรร 61,457 56,820 (8%)

สว่นของผูถ้อืหุน้อืน่ 19,005 17,811 (6%)

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 80,462 74,632 (7%)

หน่วย : ลำ้นบำท
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(1)   ในไตรมำส 3 ปี 2563 และงวดเกำ้เดอืนแรกของปี หำกไม่รวมรำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำและผลกระทบจำก TFRS16 อัตรำก ำไรขัน้ตน้ธุรกจิใหเ้ชำ่และ
บรกิำรจะอยูท่ีร่อ้ยละ 46 และ 39.4 ตำมล ำดับ  
(2)  ผลตอบแทนสนิทรัพยแ์ละผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ค ำนวณจำกก ำไรสทุธยิอ้นหลัง 12 เดอืน 
(3)   อัตรำสว่นหน้ีสนิมภีำระดอกเบีย้สทุธจิำกเงนิสดและเทยีบเทำ่เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่ครำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4: อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 YoY QoQ 9 เดอืน 9 เดอืน YoY

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

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 50% 29% 49% (1%) 21% 50% 45% (5%)

การใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร (1) 50% 30% 51% 1% 21% 50% 46% (4%)

การประกอบกจิการโรงแรม 65% > (100%) 25% (40%) > 100% 66% 53% (13%)

การบรกิารศนูยอ์าหาร 52% (51%) 38% (14%) 89% 55% 30% (25%)

การขายอสงัหารมิทรัพย์ 43% 29% 31% (11%) 3% 43% 31% (12%)

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 34% 10% 37% 3% 28% 34% 38% 4%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 34% (21%) 31% (3%) 52% 34% 23% (12%)

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 30% 10% 33% 3% 23% 30% 32% 2%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 30% (17%) 27% (3%) 43% 30% 20% (10%)

อัตราผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ (ROE)(2) (รอ้ยละ) 14% 16% 15% 1% (1%) 14% 15% 1%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 14% 11% 10% (4%) (1%) 14% 10% (4%)

อตัราสว่นประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)(2) (รอ้ยละ) 6% 6% 6% (1%) (0%) 6% 6% (1%)

ณ สิน้ปี ไตรมาส 3 YTD

2562 2563 (หน่วย)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.78 0.72 (0.06)

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.14 0.25 0.11

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.11 1.97 0.86

อัตราสว่นหนีส้นิมภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้(3) (เท่า)
0.37 0.53 0.16
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แผนธุรกจิในอนาคต 
 

 

กำรดูแลผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกรำย 

เ ป็นสิ่ง ส ำ คัญในกำร รั บมื อ

สถำนกำรณ์ COVID-19 พรอ้ม

ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ผ น ธุ ร กิ จ 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 ำนงึถงึกำรตอบแทนและดแูลเอำ

ใจใสส่งัคม เพือ่รักษำควำมย่ังยนืของพันธมติรธรุกจิ รำ้นคำ้ คูค่ำ้ และลกูคำ้ในวันนี้และในวัน

ขำ้งหนำ้ และพยำยำมบรหิำรจัดกำรธรุกจิอย่ำงระมัดระวังรอบคอบใหผ้่ำนพน้สถำนกำรณ์ครัง้

นี้อยำ่งดทีีส่ดุ เพือ่รักษำผลประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำวตอ่ไป 

ปัจจุบันแมว้่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวมีแนวโนม้ที่จะคลีค่ลำยลง โดยธุรกจิศูนยก์ำรคำ้ ซึง่เป็น

ธุรกจิหลักของบรษัิทฯ จะสำมำรถเปิดด ำเนนิกำรไดอ้กีครัง้ตำมประกำศของภำครัฐและเห็น

กำรฟ้ืนตัวของผูม้ำใชบ้รกิำรภำยในศนูย ์รวมถงึยอดขำยของรำ้นคำ้ภำยในศนูยท์ีป่รับตัวดขีึน้ 

ซึง่เป็นสญัญำณทีด่ ีอยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ คำดวำ่ผูป้ระกอบกำรในศูนยก์ำรคำ้จะมรีะยะเวลำ

กำรฟ้ืนฟกูจิกำรทีแ่ตกตำ่งกันไป โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรรำยย่อยที่อำจตอ้งใชร้ะยะเวลำฟ้ืน

ตัวนำน สง่ผลใหแ้นวโนม้ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ อำจจะยังไม่ฟ้ืนตัวมำสูร่ะดับปกตไิด ้

ภำยในปีนี้ อยำ่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ยังคงตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ดิ พรอ้มปรับเปลีย่นแผน

ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลำ และยินดีใหค้วำม

ช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรในศูนย์กำรคำ้ทุกรำยในกำรฝ่ำฟันควำมทำ้ทำยครัง้นี้ไดใ้นที่สุด 

รวมทัง้เดนิหนำ้แผนลดตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่

เกดิขึน้ตอ่รำยได ้และรักษำควำมสำมำรถกำรท ำก ำไรอยำ่งสดุควำมสำมำรถ 

 

แผนธุรกจิในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 

บรษัิทฯ อยูร่ะหวำ่งกำรทบทวนแผนกำรลงทุนและเป้ำหมำยทำงธรุกจิในระยะ 5 ปี (ปี 2563-

2566) โดยจะทบทวนแผนกำรพัฒนำในทุกโครงกำร โดยเฉพำะโครงกำรอสังหำรมิทรัพย์

แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบดว้ย กำรพัฒนำโครงกำรศูนย์กำรคำ้ใหม่ 

กำรปรับปรุงสนิทรัพยท์ีม่อียู่ในปัจจุบันเพือ่เพิม่มูลค่ำ โครงกำรทีพ่ักอำศัย โครงกำรโรงแรม

และอำคำรส ำนักงำน ทัง้สว่นทีป่ระกำศแผนกำรพัฒนำแลว้และสว่นที่ยังไม่ไดป้ระกำศ เพือ่

เตรยีมควำมพรอ้มดำ้นกำรฐำนะกำรเงนิ รักษำกระแสเงนิสดและสภำพคล่องใหเ้พยีงพอต่อ

กำรรองรับกำรด ำเนินธุรกิจท่ำมกลำงสภำพแวดลอ้มที่ทำ้ทำยจำกกำรแพร่ระบำดโรค 

COVID-19 ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภำพรวมและอุตสำหกรรมที่บริษัทฯ มีส่วน

เกีย่วขอ้งดว้ย 

อยำ่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ยังเชือ่มั่นในกลยุทธก์ำรเตบิโตดว้ยวสิยัทัศน ์“Center of Life” โดยเชือ่

ว่ำธุรกจิที่บริษัทฯ ด ำเนินกำรอยู่ ยังเป็นศูนย์กลำงกำรใชช้ีวิตที่มอบควำมสุขและสรำ้ง

ประสบกำรณ์ใหม่ๆ  ไดต้ลอดเวลำ รวมทัง้เป็นสถำนทีป่ลอดภัยในกำรใชช้วีติของทกุคนในแต่

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 เพือ่ขยำยชอ่งทำงในกำรสรำ้งรำยไดใ้หม่และสอดคลอ้งกับแผนกำรเตบิโตตำมเป้ำหมำย

ในอนำคตอยำ่งมั่นคงและยั่งยนื 

 

 



บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

หนำ้ที ่16 จำก 16  

 

 

ตารางที ่5: ความคบืหนา้ของโครงการในอนาคต

ปจัจบุนั >>

โครงการ พืน้ที่ ก าหนดเสร็จ

ในประเทศ - ตำ่งจังหวัด

เซ็นทรลั อยุธยา รอสรปุ 2564 คาดเปิดใหบ้รกิาร    

เซ็นทรลั ศรรีาชา รอสรปุ 2564   อยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการ คาดเปิดใหบ้รกิาร    

เซ็นทรลั จนัทบรุ ี รอสรปุ 2565

ทีพั่กอำศัย - แนวสงู หอ้ง ไตรมำส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ฟิล พหล 34 358 4/2562  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 40 โอนรอ้ยละ 32

ในประเทศ - ตำ่งจังหวัด

เอสเซ็นท ์นครราชสมีา 380 4/2562  โอนครบแลว้

เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงราย 312 4/2562  โอนครบแลว้

เอสเซ็นท ์วลิล ์เชยีงใหม่ 450 3/2562  โอนครบแลว้

เอสเซ็นท ์อบุลราชธานี 395 4/2563  ยอดจองกว่ารอ้ยละ 90 โอนรอ้ยละ 26

เอสเซ็นท ์พารค์วลิล ์เชยีงใหม ่ 450 4/2563  ยอดจองรอ้ยละ 60 โอนรอ้ยละ 2 

ทีพั่กอำศัย - แนวรำบ ยนูติ ไตรมำส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

นยิาม บรมราชชนนี 71 4/2561    โอนแลว้ 7 ยูนติ 

เอสเซ็นท ์ทาวน ์พษิณุโลก 358 1/2563    โอนแลว้ 26 ยูนติ 

นนิญา กลัปพฤกษ ์ 144 1/2563    โอนแลว้ 17 ยูนติ 

โครงกำรร่วมทนุพัฒนำรูปแบบผสม ไตรมำส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ดสุติ เซ็นทรลั พารค์ * 2566-67       ร ือ้ถอนโครงการปจัจบุนั และอยูร่ะหว่างการทบทวนแผนการลงทุน

* 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

2563 2564

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


