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บริษัทฯ บริหำรงำนภำยใตก้รอบ
กำรค ำนึงถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุก
ภำคสว่น และบรหิำรจัดกำรกระแส
เงินสดอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เพี ย งพอต่ อก ำ ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิจ 
ภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
COVID-19  

 ในปี 2563 เศรษฐกิจท่ัวโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยไดร้ับผลกระทบต่อเนื่องมำจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงตน้ปี โดย

หลังจำกทีม่กีำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์รอบแรก เศรษฐกจิไทยในชว่งครึง่ปีหลังมี

กำรฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่องแมจ้ะมกีำรกลับมำแพร่ระบำดอกีครัง้ในชว่งปลำยปีทีผ่่ำนมำ ซึง่

รัฐบำลไม่ไดม้ีมำตรกำรประกำศล็อคดำวน์เต็มรูปแบบท ำใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิยัง

สำมำรถด ำเนนิตอ่ไปได ้สง่ผลใหภ้ำพรวมเศรษฐกจิทัง้ปีมกีำรหดตัวนอ้ยกว่ำทีค่ำดกำรณ์ 

ในปี 2563 กจิกรรมทำงเศรษฐกจิของไทยถูกจ ำกัดจำกปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ภำคกำร

สง่ออกทีภ่ำพรวมทัง้ปีมกีำรหดตัว แต่อย่ำงไรก็ตำม มกีำรฟ้ืนตัวไดใ้นชว่งครึง่ปีหลังตำม

เศรษฐกจิของประเทศคูค่ำ้ 2) กำรอปุโภคบรโิภคยังถูกกดดันจำกควำมกังวลสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดระลอกใหม่โดยเป็นกำรฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป 3) กำรลงทุน

ภำคเอกชนที่ยังคงหดตัวจำกควำมกังวลในควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำด และ 4) ภำคกำรทอ่งเทีย่วทียั่งคงไดร้ับผลกระทบจำกมำตรกำรจ ำกัดกำรเดนิทำง

ของนักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีจ่ะเขำ้มำในประเทศ แมว้่ำทำงภำครัฐไดม้กีำรออกมำตรกำร

เพื่อช่วยเหลือเยียวยำและบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกจิที่เกดิขึน้ รวมถงึมำตรกำร

กระตุน้กำรจับจ่ำยใชส้อยและกำรเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศก็ตำม แต่จำกปัจจัย

ดังกล่ำวสง่ผลใหใ้นปี 2563 อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิของไทย (GDP) หดตัวลง

รอ้ยละ 6.6 จำกปี 2562 ที่ขยำยตัวรอ้ยละ 2.4 โดยล่ำสุดไดม้ีมติคงอัตรำดอกเบี้ย

นโยบำยไวท้ีร่อ้ยละ 0.5 เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิและรักษำเสถยีรภำพระบบกำรเงนิตอ่ไป 

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

พัฒนำ”) รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2563 มรีำยไดร้วม 32,062 ลำ้นบำท ลดลง

รอ้ยละ 16.5 และก ำไรสุทธ ิ9,557 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 18.6 หำกไม่รวมรำยกำรที่

มไิดเ้กดิขึน้ประจ ำและผลกระทบจำกมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ มรีายได้

รวม 27,798 ลา้นบาทและมกี าไรสุทธ ิ5,621 ลา้นบาท โดยหลักรำยไดค้่ำเช่ำและ

บรกิำรไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 อย่ำงมีนัยส ำคัญ และบรษัิทฯ ได ้

ด ำเนินกำรลดตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำรบรหิำรอย่ำงมีประสทิธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและ

เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว ้เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผลกำรด ำเนนิงำนใหไ้ดม้ำก

ทีส่ดุ เพือ่รักษำผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ 

ในปี 2563 บรษัิทฯ ไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 

2019 (COVID-19) โดยไดปิ้ดศูนย์กำรคำ้เป็นกำรชั่วครำวทัง้ 34 แห่ง เป็นระยะเวลำ

ระหว่ำง 45-56 วัน ตำมประกำศของภำครัฐ โดยยังคงเปิดใหบ้รกิำรในส่วนที่จ ำเป็นแก่

ลกูคำ้ และกลับมำเปิดใหบ้รกิำรศูนยก์ำรคำ้ทุกแหง่ไดต้ัง้แต่ชว่งกลำงไตรมำส 2 ปี 2563 

เป็นตน้มำ โดยภำยหลังจำกเปิดด ำเนินกำรศูนย์กำรคำ้แลว้ มีจ ำนวนผูม้ำใชบ้ริกำร

ศนูยก์ำรคำ้เพิม่ขึน้อยำ่งต่อเนื่อง ซึง่บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคัญในกำรด ำเนนิมำตรกำรเชงิ

รุกดำ้นกำรรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของลูกคำ้และผูม้ำใชบ้ริกำร โดยมี

มำตรกำรดูแลป้องกันอย่ำงครอบคลุมและท่ัวถงึภำยในศูนย์ ทัง้นี้ ยังค ำนงึถงึผูม้สี่วนได ้

ส่วนเสยีทุกภำคส่วน และมีนโยบำยบรหิำรตน้ทุนและจัดสรรทรัพยำกรภำยในบรษัิทให ้

เกดิประสทิธภิำพสูงสุด รวมไปถงึกำรบรหิำรจัดกำรกระแสเงนิสดใหม้ีควำมเพยีงพอต่อ

กำรด ำเนินธุรกิจในสภำวะกำรณ์ที่ยังคงมีควำมไม่แน่นอน บริษัทฯ บริหำรจัดกำร

ศูนยก์ำรคำ้ 34 แห่ง มพีืน้ทีใ่หเ้ชำ่สทุธริวม 1.8 ลำ้นตำรำงเมตร (ตร.ม.) รวมถงึมอัีตรำ

กำรเชำ่พืน้ทีศ่นูยก์ำรคำ้ในประเทศเฉลีย่ในปี 2563 เทำ่กับรอ้ยละ 92 
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เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2563 
 

การบรหิารจดัการและด าเนนิธุรกจิภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 

 
บริษัทฯ ปิดใหบ้ริกำรศูนย์กำรคำ้
ชั่วครำวจำกกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ตั ้งแตวันที่ 22 มีนำคม 
2563 โดยกลับมำเปิดใหบ้รกิำรเต็ม
รู ป แ บบอี ก ค รั ้ ง ตั ้ ง แ ต่ วั น ที่  1 7 
พฤษภำคม 2563 
 
 
 
 
 
ภำยหลังจำกที่กลับมำเปิดใหบ้รกิำร
ศูนย์กำรคำ้ทั้งหมด เห็นสัญญำณ
กำรฟ้ืนตัวของผู เ้ขำ้มำใชบ้ริกำร
ภำยในศูนย์อย่ำงต่อเนื่องจำกกำร
ด ำเนนิมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
และควำมสะอำดเชงิรุก เพื่อสรำ้ง
ควำมมั่นใจใหแ้กล่กูคำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด ำเนินมำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำ
ผูป้ระกอบกำรภำยในศูนย์กำรคำ้ที่
ไดร้ับผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง ทั ้ง
กำรใหส้่วนลดค่ำเช่ำและกำรจัด
กิจกรรมทำงกำรตลำด เพื่อช่วย
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ 
 
 
 
 
 
บริหำรตน้ทุนอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
รวมถึงทบทวนแผนกำรลงทุนในปี 
2563 เพื่อรักษำสภำพคล่องในกำร
ด ำเนนิธรุกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ปิดศูนย์กำรคำ้ท่ัวประเทศเป็นกำรชั่วครำวเพื่อใหค้วำมร่วมมือภำครัฐในกำร

ควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ตำมที่มีประกำศ โดยทยอยปิดตัง้แตวันที่ 22 

มีนำคม 2563 แต่ไดเ้ปิดใหบ้ริกำรพื้นที่ที่จ ำเป็นบำงส่วน อำทิ ซุปเปอร์มำร์เก็ต รำ้น

สะดวกซือ้ ธนำคำร รำ้นขำยยำ รำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่ส ำหรับ take away และ delivery 

เป็นตน้ รวมถงึอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดสรรพืน้ทีแ่ละจัดระเบยีบใหม้บีรกิำรรำ้นอำหำร

แบบเดลเิวอรีแ่ละแบบซือ้กลับบำ้นโดยค ำนงึถงึมำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม (Social 

Distancing) อย่ำงเคร่งครัด ทัง้นี้มีกำรกำรจัดท ำระบบ Chat and Shop, Call Center, 

Pick Up Counter และ Drive Through Pick Up เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและปลอดภัย

ส ำหรับลกูคำ้ และมมีำตรกำรดแูลป้องกันอย่ำงท่ัวถงึภำยในศนูย ์ 

ภำยหลังจำกกำรประกำศผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์ บรษัิทฯ ไดก้ลับม ำเปิดใหบ้รกิำร

ศูนยก์ำรคำ้เต็มรูปแบบตัง้แต่ วันที่ 17 พฤษภำคม 2563 เป็นตน้มำ และ เห็นกำรฟ้ืนตัว

ของจ ำนวนผูม้ำใชบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำรดูแลป้องกันอย่ำงครอบคลุมและ

ท่ัวถงึภำยในศูนย์จำกกำรจัดท ำแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอำด มั่นใจ” ที่สำมำรถน ำมำ

ปฏบัิตไิดจ้รงิกับศนูยก์ำรคำ้ รำ้นคำ้ และพนักงำน เพือ่ตอบรับวถิชีวีติใหม ่(New Normal) 

ซึง่มำตรกำรดังกล่ำวสำมำรถเพิม่ควำมมั่นใจใหกั้บผูม้ำใชบ้รกิำรได ้สง่ผลใหจ้ ำนวนผูม้ำ

ศูนยก์ำรคำ้ (Traffic) ส่วนใหญ่ฟ้ืนตัวไดค้่อนขำ้งเร็วแมจ้ะไดร้ับผลกระทบบำงส่วนจำก

กำรระบำดระลอกทีส่องในชว่ง 2 สปัดำหส์ดุทำ้ยของเดอืนธันวำคม สง่ผลใหศ้นูยก์ำรคำ้ที่

อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่กีำรระบำดตอ้งท ำกำรปิดใหบ้รกิำรลงชั่วครำวเป็นศนูยก์ำรในประเทศจ ำนวน 

4 ศูนย ์ไดแ้ก ่เซ็นทรัลพลำซำ มหำชัย เซ็นทรัลพลำซำ ระยอง เซ็นทรัลเฟสตวัิล พัทยำ 

บชี และเซ็นทรัลมำรนีำ รวมถงึมกีำรงดจัดกจิกรรมเฉลมิฉลองในวันสิน้ปี ซึง่ผลกระทบยัง

อยู่ในวงจ ำกัดเนื่องจำกต่อมำในบำงพื้นที่ที่สถำนกำรณ์คลี่คลำยแลว้ศูนย์กำรคำ้ก็ได ้

กลับมำเปิดใหบ้รกิำรตำมปกต ิโดยในภำพรวมนัน้ยังมีทศิทำงฟ้ืนตัวแข็งแกร่งจำกฐำน

ลูกคำ้ในประเทศ ซึง่บรษัิทฯ ยังคงมีกำรตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ดิ พรอ้มปรับกล

ยทุธก์ำรบรหิำรศนูยก์ำรคำ้และกจิกรรมกำรตลำดเพือ่ตอบรับควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้

ในประเทศอยู่ตลอดเวลำ ท ำใหใ้นส่วนของยอดขำยรำ้นคำ้มีกำรฟ้ืนตัวที่ระดับค่อนขำ้ง

ใกลเ้คยีงกับกำรฟ้ืนตัวของจ ำนวนผูม้ำใชบ้รกิำรภำยในศนูย ์ 

บรษัิทฯ ด ำเนินมำตรกำรใหค้วำมช่วยเหลอืผูเ้ช่ำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ในช่วงล็อคดำวน์ที่มี

กำรยกเวน้ค่ำเชำ่ใหกั้บรำ้นคำ้ทีไ่ม่สมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดต้ำมปกต ิและภำยหลังจำกกำร

กลับมำเปิดใหบ้รกิำรแลว้โดยไดพ้จิำรณำใหส้่วนลดค่ำเช่ำแลว้แต่กรณีตำมผลกระทบที่

ไดร้ับและอยู่ในระดับทีเ่หมำะสม เพือ่ชว่ยเหลอืเยยีวยำรำ้นคำ้ในศูนยก์ำรคำ้ของบรษัิทฯ 

โดยพจิำรณำจำกกำรฟ้ืนตัวของจ ำนวน Traffic ของศนูยก์ำรคำ้ ประเภทของธรุกจิที่ไดร้ับ

ผลกระทบ และยอดขำยรำ้นคำ้ เป็นหลัก ซึง่ปัจจุบันรำ้นคำ้ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรกลับมำอยู่ใน

ระดับปกตแิลว้ นอกจำกนี้ยังมกีำรชว่ยเหลอืโดยกำรจัดแคมเปญและกจิกรรมสง่เสรมิกำร

ขำยตำ่งๆ เพือ่ชว่ยขับเคลือ่นเศรษฐกจิและชว่ยเหลอืรำ้นคำ้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรขนำดเล็ก 

(SME) 

ภำยหลังจำกกำรกลับมำเปิดใหบ้รกิำรศูนยก์ำรคำ้นัน้ บรษัิทฯ มีตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยผัน

แปรต่ำงๆ อำท ิค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใชจ่้ำยผูใ้หบ้ริกำรจำกภำยนอก (Outsource) ที่

กลับมำตำมตำมระดับกำรปฏบัิตงิำนทีเป็นปกตขิองศูนย ์อย่ำงไรก็ตำม ยังมีค่ำใชจ่้ำยที่

ยังคงควบคุมไดจ้ำกมำตรกำรลดค่ำใชจ่้ำยที่ไม่จ ำเป็นท่ัวทัง้องค์กร โดยยังคงด ำเนิน

มำตรกำรควบคมุตน้ทนุและคำ่ใชจ่้ำยอย่ำงรัดกมุและเป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้เพือ่บรรเทำ

ผลกระทบจำกำรที่รำยไดย้ังไม่ฟ้ืนตัวมำอยู่ในระดับปกติและเพื่อรักษำควำมสำมำรถใน

กำรท ำก ำไร และเพือ่รองรับสภำวะกำรด ำเนนิธุรกจิท่ำมกลำงวกิฤต COVID-19 บรษัิทฯ 

จงึมกีำรชะลอแผนกำรลงทุนในปี 2563 ออกไปเป็นบำงส่วน เพือ่เตรยีมควำมพรอ้มดำ้น

กระแสเงนิสดและสภำพคล่องใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งต่อเนื่องในสถำนกำรณ์

ทีย่ังมคีวำมไมแ่น่นอน และเป็นกำรรักษำโครงสรำ้งเงนิทนุใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมำะสม 
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โรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ อุดรธำนี มีกำรฟ้ืนตัวของ
อัตรำกำรเขำ้พักอย่ำงต่อเนื่อง สว่น
โรงแรมฮลิตัน พัทยำ ท ำกำรปรับปรุง
แลว้เสร็จพรอ้มเปิดใหบ้รกิำรอกีครัง้
เมือ่วันที ่14 พฤศจกิำยน 2563  

บริษทัฯ ปิดการให้บริการท ัง้ 2 โรงแรม ต ัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 จาก

ผลกระทบของ COVID-19 โดยกลับมำเปิดใหบ้รกิำรโรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชัน่

เซ็นเตอร ์อุดรธำนี ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎำคม 2563 ปัจจุบันเห็นกำรฟ้ืนตัวของจ ำนวนผูเ้ขำ้

พักที่ดขี ึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับโรงแรม ฮลิตัน พัทยำ ไดป้รับปรุงโรงแรมใหเ้ร็วขึน้จำก

ก ำหนดแผนกำรเดมิเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของสนิทรัพยแ์ละสำมำรถรองรับดมีำนด์จำก

นักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีจ่ะกลับเขำ้มำภำยหลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดคลีค่ลำยลง 

โดยเริม่ปรับปรุงตัง้แต่เดือนพฤษภำคม 2563  และไดเ้ปิดใหบ้รกิำรอีกครัง้หลังจำกที่

ปรับปรุงแลว้เสร็จตัง้แต่วันที ่14 พฤศจกิำยน 2563 ทัง้นี้ในชว่งทีไ่ดร้ับผลกระทบจำกกำร

แพร่ระบำด บรษัิทฯ ไดด้ ำเนินกำรควบคุมตน้ทุนใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงของ

รำยได ้จำกกำรทีจ่ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตลิดลงอย่ำงมนัียส ำคัญสบืเนื่องมำจำกกำร

ประกำศมำตรกำรจ ำกัดกำรเดนิทำงจำกตำ่งประเทศของทำงภำครัฐ  

   

การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use development) 

เดินหนำ้เ ปิดตัวโครงกำรที่พั ก

อ ำศั ย ใ ห ม่ ทั ้ ง ใ นท ำ เ ล ติด กั บ

ศู น ย์ ก ำ ร ค ้ำ แ ล ะบนท ำ เ ลที่ มี

ศกัยภำพสงูของ ในรูปแบบคอนโด

มี เนี ยมและโครงกำรแนวร ำบ

จ ำนวนทั้งหมด 7 โครงกำร ซึ่ง

ไดร้ับควำมสนใจจำกกลุ่มลูกคำ้

เป้ำหมำย  

 

 

 

 

 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโครงการทีพ่กัอาศยัแหง่ใหมท่ ัง้หมด 7 โครงการ เพือ่ตอบโจทย์

กำรใชช้วีติของลูกคำ้ในยุค New Normal ที่มีควำมตอ้งกำรพื้นที่ส่วนตัวมำกขึน้ อยู่บน

ท ำเลทีด่ ีและอยูใ่กลศ้นูยก์ำรคำ้ซึง่มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกอยำ่งครบครัน โดยโครงกำรที่

เปิดตัวใหมป่ระกอบดว้ย 

โครงการแนวราบจ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ 1) เอสเซ็นท์ ทำวน์ พิษณุโลก เป็น

โครงกำรทำวน์โฮม 2) โครงกำร นินญำ กัลปพฤกษ์ เป็นโครงกำรบำ้นแฝด ที่เปิดตัว

ในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2563  นอกจำกนี้บรษัิทฯ เปิดตัวโครงกำรบำ้นเดี่ยวอีก 2 แห่ง 

ไดแ้ก่ 3) นีรต ิเชยีงรำย และ 4) นีรต ิบำงนำ ในช่วงไตรมำส 4 ปี 2563 ซึง่ไดร้ับควำม

สนใจและมีจ ำนวนลูกคำ้ที่เขำ้เยี่ยมชมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องทัง้ในรูปแบบเขำ้เยี่ยมชม

โครงกำรและแบบออนไลน ์ 

โครงการคอนโดมเีนยีมจ านวน 3 โครงการ ซึง่เป็นโครงกำรที่อยู่ตดิกับศูนยก์ำรคำ้

ของเซ็นทรัลพัฒนำ ประกอบดว้ย 1) โครงกำรเอสเซ็นท ์ระยอง 2  2) โครงกำรเอสเซ็นท ์

โครำช และ 3) โครงกำรเอสเซ็นท ์หำดใหญ่ ซึง่จะเปิดใหจ้องในปี 2564 เป็นตน้ไป เนน้

ย ้ำควำมเป็นผูน้ ำในกำรพัฒนำอสังหำรมิทรัพย์แบบ Mixed-use เพื่อกำรสรำ้งฐำนกำร

เตบิโตของรำยได ้

 

การเพิม่ศกัยภาพและมลูคา่ของสนิทรพัย ์เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโต

ระยะยาว (Asset Enhancement Initiatives) 

เริ่มกำรปรับปรุงพื้นที่ เดิมของ 

ISETAN ใหเ้ป็นมัลตเิดสทชิัน่แห่ง

ใ ห ม่ ต อ บ โ จ ท ย์ ลู ก ค ้ ำ ที่

หลำกหลำย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 ภำยหลังจำกทีห่ำ้งสรรพสนิคำ้ ISETAN ไดห้มดสัญญำเช่ำพืน้ทีเ่ซ็นทรัลเวลิดกั์บทำง

บรษัิทฯ และไดปิ้ดใหบ้รกิำรเมื่อเดือน สงิหำคม 2563 บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้ปรับปรุงพื้นที่

ดังกล่ำวแลว้ในช่วงปลำยปีที่ผ่ำนมำ เพื่อพัฒนำพื้นที่เช่ำใหเ้ป็นรูปแบบ Multi-

destination zone มีรำ้นคำ้ที่ผสมผสำนผูเ้ช่ำทัง้ Anchor และ Retail รวมถึงรำ้นคำ้

ใหม่ๆ ที่เป็น Magnet ตอบโจทยล์ูกคำ้ทุกกลุ่ม โดยคำดว่ำจะปรับปรุงแลว้เสร็จพรอ้ม

เปิดใหบ้รกิำรไดใ้นชว่งปลำยปี 2564 เตรยีมควำมพรอ้มตอบรับดมีำนดทั์ง้จำกลูกคำ้ใน

ประเทศและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับผูเ้ช่ำที่สนใจจะเขำ้มำ

เปิดรำ้นในพืน้ทีบ่รเิวณดังกลำ่ว 

 
นอกจำกนี้ บรษัิทฯ อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2 และ

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยำ บีช โดยปรับเปลี่ยนกำรใชพ้ื้นที่ศูนย์กำรคำ้เพื่อท ำเป็น 
Destination Concept ทัง้ในสว่นของ Food zone, Family zone, Sport zone, Fashion 

plus และเพิม่กจิกรรมหลำกหลำยทีน่่ำสนใจ สะทอ้นควำมเป็นศนูยก์ลำงกำรใชช้วีติของ
ลกูคำ้ โดยเนน้สรำ้งสรรคป์ระสบกำรณ์ใหม่ๆ  ทีส่ะอำดและปลอดภัยในยุค New Normal 

สอดรับกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
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ความเป็นเลศิในการด าเนนิธุรกจิอยา่งย ัง่ยนื (Sustainability excellence) 

เ ซ็ น ท รั ล พั ฒ น ำ  เ ป็ น บ ริ ษั ท

อสังหำริมทรัพย์แห่ง เดียวของ

ประเทศไทยที่ ได ร้ั บ เลือก เ ป็น

สมำชกิของดัชนี DJSI World เป็น

ปีทีส่ำมตดิตอ่กัน 

 

 บริษัทฯ ไดร้ับคัดเลือกใหเ้ป็นสมำชิกของดชันคีวามย ัง่ยนืของดาวโจนส ์ (Dow 

Jones Sustainability Indices หรอื DJSI) ประจ ำปี 2563 ในกลุ่มดัชนียั่งยนืระดับโลก 

(DJSI World) เป็นปีที่สำมติดต่อกัน (ปี 2561-2563) โดยบริษัทฯ เป็นบรษิทัแห่ง

เดยีวในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละเป็นหนึง่ในสบิสองบรษิทัของประเทศไทย

ทีไ่ดร้ับคัดเลอืกใหอ้ยูใ่นกลุม่ระดับโลกนี้  รวมถงึในกลุม่ดัชนีตลำดเกดิใหม ่(Emerging 

Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด (ปี 2557-2563) สะทอ้นใหเ้ห็นถงึปรัชญำกำรด ำเนิน

ธรุกจิทีย่ั่งยนืของบรษัิทฯ ทีค่ ำนงึถงึสว่นรวม สิง่แวดลอ้ม และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ำย รวมถงึ

กำรมสีว่นร่วมทีจ่ะชว่ยขับเคลือ่นสงัคมและชมุชนอยำ่งจรงิจังและตอ่เนื่อง 

 
 
ผลการด าเนนิงานประจ าปี 2563 
 

 
 

 
(1) สนิทรัพยท์ีอ่ยู่ภำยใต ้CPNREIT ประกอบดว้ยศนูยก์ำรคำ้จ ำนวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่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 แหง่ ไดแ้ก ่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 
(5) อัตรำกำรเขำ้พักเฉลีย่ของทัง้ 2 โรงแรมรวมกันโดยค ำนวณจำกจ ำนวนหอ้งพักทัง้หมด แตใ่นปี 2563 มกีำรปิดปรับปรุงโรงแรมฮลิตัน พัทยำ ซึง่ภำยหลังจำกปรับปรุงแลว้เสร็จมกีำร

เริม่ทยอยเปิดใหบ้รกิำรหอ้งพัก อัตรำกำรเขำ้พักในไตรมำส 4 จงึเท่ำกับรอ้ยละ 57.2 ของจ ำนวนหอ้งพักทีเ่ปิดใหบ้รกิำร ส ำหรับอัตรำกำรเขำ้พักเฉลีย่ ณ สิน้ปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 

60.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพรวม 

บรษัิทฯ ม ี4 ธุรกจิภำยใตก้ำรบรหิำรงำน ไดแ้ก ่1) ธุรกจิศูนยก์ำรคำ้และส ำนักงำนใหเ้ชำ่ 

2) ธรุกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำร 3) ธรุกจิโรงแรม และ 4) ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพยท์ีพ่ักอำศัย ซึง่

รวมอสังหำรมิทรัพยท์ี่ไดโ้อนไปยังทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสังหำรมิทรัพย์ 

CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสังหำรมิทรัพย ์CPN คอมเมอร์

เชยีล โกรท (CPNCG) และรวมถงึโครงกำรที่อยู่ภำยใตบ้รษัิท แกรนด์ คำแนล แลนด์ 

จ ำกัด (มหำชน) หรอื GLAND ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของเซ็นทรัลพัฒนำ 

ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทฯ มศีูนยก์ำรคำ้ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนรวม 34 โครงกำร (อยู่ในเขต

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 15 โครงกำร ต่ำงจังหวัด 18 โครงกำร และต่ำงประเทศ 1 

โครงกำร) อำคำรส ำนักงำนใหเ้ชำ่ 10 อำคำร ศูนยอ์ำหำรทัง้สิน้ 30 แห่ง โรงแรม 2 แหง่ 

ไดแ้ก ่เซนทำรำ อุดรธำนี และ ฮลิตัน พัทยำ โครงกำรทีพ่ักอำศัยเพื่อขำย 18 โครงกำร 

ประกอบดว้ย โครงกำรแนวสงู 13 โครงกำร แนวรำบ 5 โครงกำร  

ตารางที ่1: สรปุพืน้ทีใ่หเ้ชา่และอตัราการเชา่พืน้ที่

 

อตัราการเชา่/

ขายพืน้ที ่

(รอ้ยละ)(3)

ณ ไตรมาส 4

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

ธรุกจิศนูยก์ารคา้

ศนูยก์ารคา้ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 15 932,506 15 785,412 3 147,094 94

ศนูยก์ารคา้ในตา่งจังหวดั(4) 18 791,049 18 724,256 2 66,793 91

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ในประเทศ 33 1,723,555 33 1,509,668 5 213,887 92

ศนูยก์ารคา้ในตา่งประเทศ 1 83,231 1 83,231 85

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ท ัง้หมด 34 1,806,786 34 1,592,899 5 213,887 92

ธรุกจิอืน่

อาคารส านักงาน 7 172,242 5 56,181 2 34,389 1 81,672 90

โรงแรม(5) 2 561 หอ้ง 1 259 หอ้ง 1 302 หอ้ง 34

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 9 3572 ยูนติ 9 3572 ยูนติ 84

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวราบ) 5 912 ยูนติ 5 912 ยูนติ 9

สนิทรัพยภ์ายใตบ้รษัิท GLAND

อาคารส านักงาน 3 145,453 1 67,604 2 77,849 92

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

พื้นทีค่า้ปลกีในอาคารตา่งๆ 24,854 24,854 57

รวม

จ านวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ CPN ณ ไตรมาส 4 ปี 2563

CPN CPNREIT(1) CPNCG(2)
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รำยไดจ้ำกกำรเช่ำและบริกำรของ

ศูนยก์ำรคำ้เดมิลดลงรอ้ยละ 26 จำก

ปีกอ่นหนำ้ 

ณ สิน้ปี 2563 มอัีตรำกำรเชำ่พืน้ทีศู่นยก์ำรคำ้ในประเทศของบรษัิทฯ เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 92 

เท่ำกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยศูนยก์ำรคำ้สว่นใหญ่สำมำรถรักษำอัตรำกำรเช่ำพื้นที่

ใหอ้ยูใ่นระดับสงูได ้แมม้ผีูเ้ชำ่ทีไ่ดร้ับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 

เป็นจ ำนวนมำก แตบ่รษัิทฯ ไดใ้หค้วำมชว่ยเหลอืแกผู่เ้ชำ่มำโดยตลอด ตำมทีไ่ดก้ล่ำวไว ้

ขำ้งตน้ ท ำใหผู้เ้ชำ่สำมำรถกลับมำเปิดใหบ้รกิำรในศนูยก์ำรคำ้ไดอ้กีครัง้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ 

สำมำรถรักษำอัตรำพืน้ทีเ่ชำ่ไวไ้ด ้ 

รำยไดจ้ำกกำรเชำ่และบรกิำรของศนูยก์ำรคำ้เดมิ (same store rental revenue growth) 

ในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 26 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-

19 ท ำใหม้ีกำรปรับลดค่ำเช่ำเพื่อช่วยเหลือผูเ้ช่ำที่ไดร้ับผลกระทบ รวมถึงมีกำรจัด

กจิกรรมและอเีวน้ทต์่ำงๆ ทีล่ดลงจำกกำรปิดใหบ้รกิำรศูนยก์ำรคำ้ชั่วครำวตำมที่กล่ำวไว ้

ขำ้งตน้ โดยตัวเลขดังกล่ำวไม่นับรวม 1) ศูนย์กำรคำ้ใหม่ที่เปิดด ำเนินกำรในปี 2562 

ไดแ้ก่ เซ็นทรัล ไอ-ซติี ้และเซ็นทรัล วลิเลจ 2) ศูนยก์ำรคำ้ที่มีกำรปรับปรุงในปี 2562 

และ 2563 ไดแ้ก่ เซ็นทรัลเวลิด์ เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพรำ้ว เซ็นทรัลพลำซำ ชลบุรี 

เซ็นทรัลพลำซำ เชยีงรำย เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสตวัิล เซ็นทรัลเฟสตวัิล พัทยำ บชี เซ็นทรัล

พลำซำ เชยีงใหม ่และเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2  

   

รายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

บรษัิทฯ มรีำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำในปี 2563 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ดังตอ่ไปนี้ 

ปี 2563 

• กองทรัสต์ GLANDRT ซึง่ GLAND มีสัดส่วนถือครองรอ้ยละ 15 ไดเ้ลกิกองและ

เพกิถอนกำรกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยไดท้ ำกำรโอนสทิธกิำรบรหิำรงำนในโครงกำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ส แกรนด์ 

พระรำม 9  และโครงกำรยูนิลีเวอร์ เฮำ้ส์ แกรนด์ พระรำม 9 ใหแ้ก่กองทรัสต์ 

CPNREIT โดยบรษัิทฯ ไดบั้นทกึรำยกำรดังกลำ่วในงบกำรเงนิรวมดังตอ่ไปนี้ 

• รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสทิธิกำรเช่ำสนิทรัพย์ จ ำนวน 270 ลำ้นบำท ซึง่

บันทกึอยูใ่นสว่นแบง่ก ำไรขำดทนุจำกบรษัิทร่วม 

• ค่ำใชจ่้ำยในกำรยกเลิกกองทรัสต์ GLANDRT จ ำนวน 227 ลำ้นบำท ซึง่

บันทกึอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 

• คำ่ใชจ่้ำยภำษีจำกเงนิปันผลรับจำก GLANDRT จ ำนวน 62 ลำ้นบำท ซึง่เป็น

กำรจ่ำยเงนิปันผลครัง้สดุทำ้ยของ GLANDRT กอ่นยกเลกิกองทรัสต ์

• ค่ำนำยหนำ้กำรขำย asset จำก GLANDRT เขำ้ CPNREIT จ ำนวน 56 ลำ้น

บำท บันทกึอยูใ่นรำยไดค้ำ่บรหิำรจัดกำร 

• บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกสัญญำเชำ่เงนิทุน (Financial lease) จ ำนวน 2,796 ลำ้นบำท 

ซึง่เป็นกำรบันทกึในรำยไดอ้ืน่ๆ และเป็นกำรบันทกึรำยไดค้รัง้เดยีวตำมมำตรฐำน

กำรบัญช ีอย่ำงไรก็ด ีรำยกำรดังกล่ำวไม่มผีลต่อกระแสเงนิสด รวมถงึมกีำรบันทกึ

คำ่ใชจ่้ำยภำษีจำกรำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่เงนิทนุ จ ำนวน 559 ลำ้นบำท 

• บรษัิทฯ มกีำรบันทกึเงนิชดเชยค่ำประกันภัยจำกเหตุกำรณ์ไฟไหมท้ีเ่ซ็นทรัลเวลิด ์

จ ำนวน 280 ลำ้นบำท 

• บรษัิทฯ มกีำรบันทกึก ำไรทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ซึง่เป็นรำยกำรทีม่ไิด ้

เกดิขึน้เป็นประจ ำ รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร จ ำนวน 172 ลำ้นบำท (งวด

ไตรมำส 4 ปี 2563 จ ำนวน 52 ลำ้นบำท)   

• บรษัิทฯ มีกำรปรับรำยกำรภำษีรอกำรตัดบัญชทีี่เกี่ยวขอ้งกับกำรรับรูร้ำยไดจ้ำก

สัญญำเช่ำเงนิทุนที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ โดยบันทกึเป็นค่ำใชจ่้ำยภำษีของบรษัิทฯ ใน

ไตรมำส 4 
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ปี 2562 

• บรษัิทฯ ไดข้ำยเงนิลงทุนในหุน้ของบรษัิท ดุสติธำนี จ ำกัด (มหำชน) (“DTC”) 

จ ำนวน 42.5 ลำ้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ของจ ำนวนหุน้สำมัญทีอ่อกและช ำระแลว้

ทัง้หมด ในรำคำหุน้ละ 12 บำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มสีดัสว่นถอืครองหุน้ DTC ลดลง

จำกรอ้ยละ 22.58 เป็นรอ้ยละ 17.58 และมกีำรบันทกึก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน

ดังกลำ่วในรำยไดอ้ืน่จ ำนวน 44.8 ลำ้นบำท 

• บรษัิทฯ บันทกึส ำรองค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำนจำกกำรประมำณกำรเงิน

ชดเชยเกษียณอำยุจ ำนวน 116 ลำ้นบำท รวมถงึมีกำรบันทกึปรับปรุงค่ำใชจ่้ำย

ยอ้นหลังของ GLAND ประมำณ 15 ลำ้นบำท โดยรำยกำรดังกล่ำวถูกบันทึกเป็น

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 

• บรษัิทฯ ไดข้ำยหุน้ในบรษัิท ซพีเีอ็น วลิเลจ จ ำกัด ใหกั้บ Mitsubishi Estate Asia 

Pte. Ltd. (“MEA”) เพือ่ร่วมลงทุนในโครงกำรเซ็นทรัล วลิเลจ คดิเป็นสัดสว่นกำร

ถอืหุน้รอ้ยละ 30 ของจ ำนวนหุน้สำมัญทัง้หมด โดยมกีำรบันทกึก ำไรก่อนหักภำษี

ในรำยไดอ้ืน่จ ำนวน 254 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลกระทบจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 บรษัิทฯ ไดป้รับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS9) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิฉบับที ่16 เรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS16) ซึง่มผีลกระทบตอ่งบกำรเงนิ ดังนี้ (ดู

รำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 3 เรือ่ง “กำรเปลีย่นแปลง

นโยบำยกำรบัญช”ี) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS9) ไม่มีผลกระทบเป็น

นัยส ำคัญกับงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 (TFRS16) สญัญาเช่า มี

ผลกระทบเป็นนัยส ำคัญจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยทำงบัญชตี่องบแสดงฐำนะ

ทำงกำรเงนิ ซึง่รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรบันทกึเพยีงครัง้เดียวในงวดไตรมำส 1 ปี 

2563 เทำ่นัน้  

ส ำหรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงบัญชีต่องบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จในปี 2563 และ งวดไตรมำส 4 ปี 2563 มดีังนี้ 

• บรษัิทฯ บันทกึตน้ทนุค่ำเชำ่และค่ำบรกิำร ลดลงสทุธ ิ932 ลำ้นบำท จำก

กำรที่ตน้ทุนสัญญำเช่ำลดลง 2,464 ลำ้นบำท และตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำ

และค่ำตัดจ ำหน่ำยสทิธกิำรใชส้นิทรัพย ์(ROU) เพิม่ขึน้ 1,532 ลำ้นบำท 

(งวดไตรมำส 4 ปี 2563 ตน้ทนุคำ่เชำ่และค่ำบรกิำร ลดลงสทุธ ิ249 ลำ้น

บำท จำกกำรทีต่น้ทนุสัญญำเชำ่ลดลง 592 ลำ้นบำท และตน้ทนุค่ำเสือ่ม

รำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย ROU เพิม่ขึน้ 343 ลำ้นบำท) 

• บรษัิทฯ บันทกึตน้ทุนทำงกำรเงนิ เพิม่ขึน้ 1,169 ลำ้นบำท (งวดไตรมำส 

4 ปี 2563 ตน้ทนุทำงกำรเงนิ เพิม่ขึน้ 287 ลำ้นบำท)  

• บริษัทฯ มีกำรบันทึกรำยไดค้่ำเช่ำ ซึง่รวมถึงส่วนลดค่ำเช่ำที่บริษัทฯ 

ประมำณกำรณ์ไวเ้พื่อช่วยเหลือผู เ้ช่ำที่ไดร้ับผลกระทบจำกกำร

สถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นลักษณะเสน้ตรงตลอดอำยุสัญญำของผูเ้ช่ำ

ตำมมำตรฐำนบัญช ีจ ำนวน 1,132 ลำ้นบำท (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 

จ ำนวน 134 ลำ้นบำท) รวมถงึมีกำรบันทกึค่ำใชจ่้ำยภำษีจำกกำรบันทกึ

รำยกำรค่ำเช่ำดังกล่ำว จ ำนวน 226 ลำ้นบำท (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 

จ ำนวน 27 ลำ้นบำท) ซึง่รำยกำรดังกลำ่วไมม่ผีลตอ่กระแสเงนิสด 

• บรษัิทฯ มีกำรบันทกึลูกหนี้ที่เกดิจำกจำกสัญญำเช่ำเงนิทุน (Financial 

lease) รวมอยู่ในรำยไดจ้ำกกำรลงทุน จ ำนวน 963 ลำ้นบำท (งวด         

ไตรมำส 4 ปี 2563 จ ำนวน 321 ลำ้นบำท)  เป็นกำรบันทกึรำยไดต้ำม

มำตรฐำนกำรบัญชไีปจนถงึปี 2568 อย่ำงไรก็ด ีรำยกำรดังกล่ำวไม่มีผล

ตอ่กระแสเงนิสด 
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ผลกระทบท ัง้หมดจากรายการที่ม ิได้เกิดขึ้นเป็นประจ าและจากการ

เปลีย่นแปลงนโยบายทางบญัชตี่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2563 มี

ดงันี ้
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รำยได ร้วมลดลงร อ้ยละ  27 

ขณะเดียวกันตน้ทุนรวมลดลง

รอ้ยละ 11.7 จำกปีกอ่นหนำ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรลดลง

รอ้ยละ 23.4 จำกปีกอ่นหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้และอัตรำก ำไร

จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่รอ้ยละ 

40.3 และ  24 ตำมล ำดับ 

 

 

 

 

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนดังต่อไปนี้ ไมร่วมผลกระทบจำกรำยกำรที่

มไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญช ีทีก่ล่ำวไวก้อ่นหนำ้ 

ซึง่เป็นขอ้มูลที่บริษัทฯ ไดป้ระมำณกำรณ์อย่ำงดีที่สุด เพื่อสะทอ้นต่อผลกำร

ด ำเนนิงำนตำมควำมเป็นจรงิ และอำจมคีวำมแตกต่ำงจำกขอ้มูลบนงบกำรเงนิของ

บรษัิทฯ ซึง่ไดร้ับกำรตรวจสอบและ/หรอืสอบทำนแลว้โดยผูต้รวจสอบบัญชทีี่ไดร้ับ

อนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(กลต.) 

รายไดร้วม 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีรำยไดร้วม 27,798 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 27 จำกปีก่อน 

(งวดไตรมำส 4 ปี 2563 เท ่ำกับ 8,175 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 24.4 จำกช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น) โดยหลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร

เนื่องจำกมกีำรใหค้วำมชว่ยเหลอืแกผู่เ้ชำ่ โดยไดย้กเวน้ค่ำเชำ่และใหส้ว่นลดแกผู่ ้

ที่ไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปีที่ผ่ำนมำ 

ตำมทีไ่ดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ ซึง่ในไตรมำส 4  ปี 2563 ก็ไดร้ับผลกระทบบำงสว่นจำก

กำรกลับมำระบำดระลอกทีส่อง 

ตน้ทนุรวม 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนรวม 15,969 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 11.7 จำกปีก่อน 

(งวดงวดไตรมำส 4 ปี 2563 เท ่ำกับ 4,484 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 9.9 จำกช่วง

เดยีวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำกกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมีประสทิธภิำพ

แมว้่ำจะกลับมำเปิดใหบ้รกิำรศูนยก์ำรคำ้ตำมปกตแิลว้ในชว่งทีก่ำรระบำดคลีค่ลำย 

กอปรกับตน้ทนุธรุกจิตำ่งๆ ทีล่ดลงซึง่ยังคงเป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยได ้

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำยบุคลำกรส่วนกลำงและผูบ้ริหำร ค่ำ

โฆษณำประชำสัมพันธ ์ค่ำเครือ่งใชส้ ำนักงำนและของใชส้ิน้เปลอืง ค่ำเชำ่โรงแรม 

ฮลิตัน พัทยำ ที่จ่ำยให ้CPNREIT ค่ำธรรมเนียมและค่ำที่ปรกึษำต่ำงๆ รวมถงึค่ำ

เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำยอปุกรณ์ส ำนักงำนและสนิทรัพยข์องโรงแรม 

บรษัิทฯ มคี่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรในปี 2563 เท่ำกับ 5,137 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

23.4 จำกปีก่อน (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 เท่ำกับ 1,511 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

22.3 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักเป็นผลจำกค่ำใชจ่้ำยกำรตลำดและ

ประชำสัมพันธท์ี่ลดลงเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ และมกีำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยกำรบรหิำร

ใหม้ปีระสทิธผิลและสอดคลอ้งกับรำยไดท้ีล่ดลงเพือ่รักษำกำรด ำเนนิธุรกจิใหเ้ป็น

ปกติในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน ส่งผลใหส้ัดส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรต่อรำยได ้

รวมอยู่ที่รอ้ยละ 18.5 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 17.6 จำกปีก่อน เนื่องจำกภำพรวมของ
รำยไดทั้ง้ปีลดลงจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำด ซึง่เป็นสดัสว่นทีม่ำกกวำ่กำรลดลด

ของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร แมว้่ำบริษัทฯ จะมีกำรบริหำรค่ำใชจ่้ำยอย่ำงมี

ประสทิธภิำพแลว้ก็ตำม (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 อยูท่ีร่อ้ยละ 18.5 เพิม่ขึน้จำกรอ้ย

ละ 18 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น)  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ และอตัราก าไรจากการด าเนนิงาน 

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ไมร่วมรำยไดอ้ืน่ส ำหรับปี 2563 รอ้ยละ 40.3 ลดลงจำก

รอ้ยละ 50.7 จำกปีกอ่น (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 43.5 ลดลงจำกรอ้ย

ละ 51.9 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน) สว่นอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่รอ้ย

ละ 24 ลดลงจำกรอ้ยละ 34.8 จำกปีก่อน (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 

26.6 ลดลงจำกรอ้ยละ 34.8 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) เนื่องจำกผลกระทบ

ทำงดำ้นรำยได ้รวมถงึมกีำรระบำดของ COVID-19 ระหว่ำงปี ทัง้นี้ บรษัิทยังคงมี

มำตรกำรกำรลดตน้ทนุและคำ่ใชจ่้ำยกำรบรหิำรอยำ่งตอ่เนื่อง 
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ก ำไรสุทธิลดลงรอ้ยละ 51.6 

จำกปีกอ่นหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี  2563 ธุ รกิจให เ้ช่ำและ

บริกำรมีรำยไดล้ดลงรอ้ยละ 

25.5 และตน้ทุนลดลงรอ้ยละ 

9.6 จำกปีก่อนหนำ้ อัตรำก ำไร

ขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรสุทธ ิ

ในปี 2563 บรษัิทฯ ก ำไรสุทธเิท่ำกับ 5,621 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 51.6 จำกปี

ก่อน (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 มีก ำไรสุทธเิท่ำกับ 1,757 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

49.3 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของ COVID-19 ที่กระทบต่อรำยไดใ้นทุกธุรกิจ แต่อย่ำงไรก็ตำม 

บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรบรหิำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยใหอ้ยู่ในระดับเหมำะสม

เพือ่ใหธุ้รกจิสำมำรถรักษำกำรด ำเนนิงำนใหเ้ป็นปกตติ่อไปไดโ้ดยค ำนงึถงึผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีทกุภำคสว่น และ รักษำผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และใหบ้รกิำรจ ำนวน 23,716 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 25.5 จำกปีกอ่น (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและ

ใหบ้รกิำรเท่ำกับ 6,513 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 20.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) 

โดยหลักเป็นผลจำกกำรยกเวน้คำ่เชำ่และกำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่แก่ผูป้ระกอบกำรใน

ศูนย์กำรคำ้ ตำมแนวทำงปฏิบัติช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยตำมควำม

เหมำะสม ทัง้นี้ กำรจัดกจิกรรมและงำนอเีวน้ทต์่ำงๆ ในช่วงที่ผ่ำนมำยังนอ้ยกว่ำ

ระดับปกต ิท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรจัดกจิกรรมทำงกำรตลำดลดลงเชน่เดยีวกัน 

ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ไดแ้ก่ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำจำ้งบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย และรักษำควำมสะอำด ค่ำใชจ่้ำยเกีย่วกับพนักงำน ค่ำเชำ่ทีด่นิ ค่ำเสือ่ม

รำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย ค่ำซ่อมแซม ค่ำเบี้ยประกัน และภำษีโรงเรือนของ

ทรัพยส์นิทีค่รอบครองไวเ้พือ่หำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเชำ่ 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรเท่ำกับ 13,987 ลำ้นบำท ลดลง

รอ้ยละ 9.6 จำกปีกอ่น (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 ตน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำรเท่ำกับ 

3,556 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.5 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลัก

มำจำกปัจจัยดังนี้ 

• ตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภคซึง่เป็นตน้ทุนหลัก (คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 30 

ของตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร) ไดม้ีกำรปรับตัวลดลงจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ซึง่เป็นผลจำกกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

โดยมปีรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำลดลงจำกกำรคงมำตรกำรประหยัดพลังงำนที่มี

ประสทิธผิลอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึคำ่จำ้งบรกิำรรักษำควำมปลอดภัยและค่ำ

ซอ่มแซมทีล่ดลง โดยตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภคลดลงประมำณรอ้ยละ 20.4 

จำกปีกอ่น (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 ตน้ทนุคำ่สำธำรณูปโภคลดลงประมำณ

รอ้ยละ 16.8 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) 

• ตน้ทุนกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ และกำรบรกิำรของเอำท์ซอร์สต่ำงๆ ที่

ลดลง สอดคลอ้งกับแนวทำงกำรควบคมุคำ่ใชจ่้ำยกำรด ำเนนิงำน 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร  

ส ำหรับอัตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ชำ่และบรกิำร ซึง่เป็นธุรกจิหลักของบรษัิทฯ 

อยู่ทีร่อ้ยละ 41 ลดลงจำกรอ้ยละ 51.4 จำกปีก่อน (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 อยู่ที่

รอ้ยละ 45.4 ลดลงจำกรอ้ยละ 55.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) เนื่องจำกรำยได ้

ที่ลดลงในสัดส่วนที่มำกกว่ำตน้ทุนที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ จะยังคงรักษำ

มำตรกำรและกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมีประสทิธภิำพเพื่อใหอั้ตรำก ำไรของ

ธรุกจิสำมำรถกลับสูร่ะดับปกตไิดใ้นอนำคต  

 

 

 

ธุรกิจให้เช่าและ
บริการ 
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ธุรกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำรมีรำยได ้

ลดลงรอ้ยละ 47.6 และตน้ทุน

ลดลงรอ้ยละ 22.9 อัตรำก ำไร

ขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 31.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกจิโรงแรมมีรำยไดล้ดลงรอ้ย

ละ 72.7 และตน้ทุนลดลงรอ้ย

ละ 56.1 อัตรำก ำไรขัน้ตน้อยู่ที่

รอ้ยละ 45.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิบรกิารศนูยอ์าหาร 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยอ์าหาร 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศูนย์อำหำรจ ำนวน 446 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 47.6 จำกปีก่อน (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 รำยไดจ้ ำนวน 126 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 42.3 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำกกำรปิด

ศูนย์กำรคำ้ชั่วครำวในช่วงล็อคดำวน์ อย่ำงไรก็ตำม กำรกลับมำเปิดใหบ้ริกำร

ศูนย์กำรคำ้มีจ ำนวนผูเ้ขำ้มำใชบ้รกิำรเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องท ำใหร้ำยไดร้ำยไตร

มำสฟ้ินตัวขึน้ตำมล ำดับ 

ตน้ทนุบรกิารศนูยอ์าหาร 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนบรกิำรศูนยอ์ำหำรเท่ำกับ 304 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

22.9 จำกปีกอ่น (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 ตน้ทนุเทำ่กับ 79 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

26.6 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) จำกประสทิธภิำพในกำรบรหิำรตน้ทนุอย่ำงรัดกมุ 

และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับรำยไดท้ียั่งไม่กลับเขำ้สูร่ะดับปกตใินชว่งกอ่นเกดิ

กำรแพร่ระบำด 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิบรกิารศนูยอ์าหาร  

บรษัิทฯ มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิบรกิำรศูนย์อำหำรในปี 2563 รอ้ยละ 31.9 

ลดลงจำกรอ้ยละ 53.7 จำกปีก่อน (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 รอ้ยละ 37.1 ลดลง

จำกรอ้ยละ 50.6 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) เป็นผลจำกรำยไดท้ีล่ดลงในสัดสว่น

ทีม่ำกกวำ่ตน้ทนุทีล่ดลง 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรม 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 

ธุรกจิโรงแรมถอืเป็นธุรกจิสนับสนุนธุรกจิหลักของบรษัิทฯ โดยในปี 2563 บรษัิทฯ 

มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 306 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 72.7 

จำกปีกอ่น (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 มรีำยได ้68 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 75.1 จำก

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน) โดยหลักเป็นผลจำกกำรที่นักท่องเที่ยวลดลงจำกกกำร

แพร่ระบำด COVID-19 ตัง้แต่ชว่งตน้ปี และมำตรกำรล็อคดำวน์ของทำงภำครัฐท ำ

ใหนั้กท่องเที่ยวถูกจ ำกัดกำรเดนิทำงในช่วงเวลำดังกล่ำว บรษัิทฯ จงึไดป้ระกำศ

ปิดกำรด ำเนินกำรชั่วครำวทัง้ 2 แห่ง ตัง้แต่เดอืนเมษำยน และเห็นสมควรเร่งกำร

ปรับปรุงโรงแรม ฮลิตัน พัทยำ ขึน้มำใหเ้ร็วขึน้โดยปัจจุบันไดป้รับปรุงแลว้เสร็จ 

และไดท้ยอยเปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่วันที่ 14 พฤศจกิำยน 2563 โดยมีอัตรำกำรเขำ้

พักเท่ำกับรอ้ยละ 57.2 ของจ ำนวนหอ้งพักทีเ่ปิดใหบ้รกิำรอกีครัง้ในไตรมำส 4 ปี 

2563 จงึท ำใหเ้ริม่มกีำรฟ้ืนตัวของรำยไดข้ึน้มำเล็กนอ้ย ส ำหรับอัตรำกำรเขำ้พัก

เฉลี่ย ณ สิน้ปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 60.5 ลดลงจำกรอ้ยละ 88.8 ในปีก่อน ส่วน

โรงแรมเซ็น ทำรำและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธำนี มีรำยไดจ้ำกกำรเขำ้พัก

ภำยหลังจำกไดก้ลับมำเปิดใหบ้รกิำรอกีครัง้ในเดอืนกรกฎำคม 2563 โดยอัตรำกำร

เขำ้พักเฉลีย่ทยอยปรับตัวดขี ึน้อย่ำงต่อเนื่อง ณ สิน้ปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 42 ลดลง

จำกรอ้ยละ 71 ในปีกอ่น  

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนจำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 166 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 56.1 จำกปีก่อน (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 มีตน้ทุน 54 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 41.4 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนหนำ้) โดยหลักเป็นผลจำกกำรปิด

ใหบ้รกิำรชั่วครำวดังกล่ำวขำ้งตน้ โดยทัง้สองโรงแรมมีกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุน

อยำ่งมปีระสทิธภิำพเพือ่สอดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปลีย่นแปลง 

 

 

 

ธุรกิจบริการศูนย์
อาหาร 

 

ธุรกิจโรงแรม 
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ธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย์มี

รำยไดล้ดลงรอ้ยละ 22.1 และ

ตน้ทุนลดลงรอ้ยละ 17.5 จำกปี

กอ่นหนำ้ อัตรำก ำไรขัน้ตน้อยู่ที่

รอ้ยละ 33.1 

 

 

 

 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิโรงแรม  

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ธรุกจิโรงแรมรอ้ยละ 45.7 ลดลงจำกรอ้ยละ 66.2 จำกปี

ก่อน (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 รอ้ยละ 20.5 ลดลงจำกรอ้ยละ 66.2 จำกปีก่อน) 

เป็นผลจำกกำรขำดรำยไดจ้ำกกำรเขำ้พักโรงแรมระหว่ำงล็อคดำวน์และระหว่ำงที่

ปิดปรับปรุง ซึง่ยังคงมตีน้ทนุคงทีอ่ยู ่

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 2,262 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

22.1 จำกปีกอ่น (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 มรีำยได ้1,224 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

26.9 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) เป็นผลมำจำกกำรโอนอสงัหำรมิทรัพยล์ดลงเมือ่

เทียบกับปีก่อนหนำ้ที่มีกำรโอนโครงกำรสูงกว่ำ อย่ำงไรก็ด ีในปี 2563 ยังมีกำร

โอนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง ไดแ้ก ่โครงกำรคอนโดมเินียม เอสเซ็นท ์นครรำชสมีำ 

ฟิล พหล 34 เอสเซ็นท ์อบุลรำชธำนี เอสเซ็นท ์พำรค์วลิล ์เชยีงใหม ่และ เบ็ล แก

รนด์ พระรำม 9 ในกรุงเทพฯ รวมถงึโครงกำรเอสเซ็นท์ ทำวน์ พษิณุโลก และ

โครงกำรนนิญำ กัลปพฤกษ์ โครงกำรนีรต ิเชยีงรำย และนีรต ิบำงนำ ทีเ่ปิดตัวใน

ระหวำ่งปี 2563 ซึง่ไดร้ับควำมสนใจอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถโอนและ

รับรูเ้ป็นรำยไดต้ำมแผนทีว่ำงไว ้

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนจำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 1,512 ลำ้นบำท 

ลดลง รอ้ยละ 17.5 จำกปีก่อน (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 มตีน้ทุน 794 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 29.7 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน) ตน้ทุนลดลงสอดคลอ้งกับรำยได ้

จำกกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทนุอยำ่งมปีระสทิธภิำพ   

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

บรษัิทฯ มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ธุรกจิขำยอสังหำรมิทรัพยร์อ้ยละ 33.1 ลดลงจำกรอ้ย

ละ 36.9 จำกปีกอ่น (งวดไตรมำส 4 ปี 2563 รอ้ยละ 35.1 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 32.6 

จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) เนื่องจำกกำรโอนมสีัดสว่นของโครงกำรทีพ่ัฒนำใหม่

ซึง่อยู่บนทีด่นิทีไ่ม่ไดอ้ยู่บรเิวณศูนยก์ำรคำ้หรอืไม่เป็นทีด่นิทีม่ีอยู่เดมิ โดยเป็นไป

ตำมแผนกำรโอนทีว่ำงไวทั้ง้ในดำ้นรำยไดแ้ละอัตรำก ำไรขัน้ตน้ 

 

ธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย์ 
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ตน้ทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วง

น ้ำหนัก ณ สิน้ปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 

2.03   

 

 

 

อัตรำหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิ

ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.48 เทำ่ 

 

 

 

 

 

  

โครงสรา้งทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มหีนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จำก 33,210 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2562 เป็น 45,535 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยสำเหตุหลักมำจำกเงนิ

กูย้ืมระยะสัน้และยำวจำกสถำบันกำรเงนิที่เพิม่ขึน้ ขณะที่อัตรำดอกเบีย้ถัวเฉลี่ยถ่วง

น ้ำหนัก ณ สิน้ปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 2.03 ต่อปี ลดลงจำกปีก่อนที่รอ้ยละ 2.96 ต่อปี 

โดยมหีนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้คงทีใ่นสัดสว่นรอ้ยละ 41 และดอกเบีย้ลอยตัวในสัดสว่นรอ้ย

ละ 59 

อัตรำหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.48 เท่ำ เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี

กอ่นหนำ้ที ่0.38 เท่ำ ซึง่อัตรำสว่นดังกล่ำวยังออยู่ต ่ำกว่ำนโยบำยของบรษัิทที ่1 เท่ำ 

และต ่ำกว่ำระดับเงื่อนไขสัญญำเงนิกู ้(Debt covenant) ที ่1.75 เท่ำ แมว้่ำหนี้สนิที่มี

ภำระดอกเบีย้เพิม่ขึน้ แตบ่รษัิทฯ ยังคงรักษำกำรบรหิำรสภำพคลอ่งอย่ำงรอบคอบและ

รัดกุมและใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรโครงสรำ้งทำงกำรเงินอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ มคีวำมยดืหยุ่นต่อสภำวะตลำดเงนิตลำดทุนที่ผันผวน และรักษำตน้ทุน

ทำงกำรเงนิใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมำะสมกับกำรด ำเนนิธรุกจิต่อไปในอนำคต 

การใหส้นิเชือ่ทางการคา้ 

บริษัทมีนโยบำยกำรใหส้ินเชื่อทำงกำรคำ้ (Credit term) ระหว่ำง 1-30 วัน โดย

ระหว่ำงปีที่เกดิกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทำงบริษัทไม่ไดม้ีกำรปรับเปลี่ยน

นโยบำยดังกล่ำว ซึง่ในปี 2563 มีระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 35.2 วัน เพิม่จำกปี 

2562 ที ่14.7 วัน เนื่องจำกมอัีตรำสว่นหมนุเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ถัวเฉลีย่ลดลงจำก 24.4 

เทำ่ในปี 2562 มำอยูท่ี ่10.2 เทำ่ในปี 2563 มำจำกลกูหนี้กำรคำ้ทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจำกอยู่

ระหว่ำงกำรเจรจำตกลงเรื่องกำรใหส้่วนลดค่ำเช่ำ ถึงแมว้่ำจะไม่ไดม้ีกำรขยำย

ตารางที ่2: สรปุงบก าไรขาดทุน

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 YoY QoQ ปี ปี YoY

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

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 8,183 6,792 6,647 (19%) (2%) 31,843 24,848 (22%)

ศนูยก์ารคา้ 7,813 6,446 6,314 (19%) (2%) 30,433 23,563 (23%)

อาคารส านักงาน 369 346 333 (10%) (4%) 1,410 1,286 (9%)

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 274 31 68 (75%) 124% 1,121 306 (73%)

รายไดจ้ากการบรกิารศนูยอ์าหาร 218 122 126 (42%) 3% 851 446 (48%)

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 1,675 374 1,224 (27%) 227% 2,904 2,262 (22%)

รายไดอ้ืน่ 723 281 244 (66%) (13%) 1,683 4,200 150%

รายไดร้วม 11,073 7,599 8,309 (25%) 9% 38,403 32,062 (17%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 10,819 7,440 8,175 (24%) 10% 38,104 27,798 (27%)

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 3,648 3,354 3,307 (9%) (1%) 15,481 13,055 (16%)

ศนูยก์ารคา้ 3,558 3,261 3,218 (10%) (1%) 15,051 12,712 (16%)

อาคารส านักงาน 91 93 89 (2%) (4%) 431 344 (20%)

ตน้ทุนจากการประกอบกจิการโรงแรม 93 23 54 (41%) 138% 379 166 (56%)

ตน้ทุนบรกิารศนูยอ์าหาร 108 76 79 (27%) 5% 394 304 (23%)

ตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรัพย์ 1,130 256 794 (30%) 210% 1,833 1,512 (18%)

ตน้ทนุรวม 4,978 3,708 4,235 (15%) 14% 18,087 15,037 (17%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 4,978 3,942 4,484 (10%) 14% 18,087 15,969 (12%)

คา่ใชจ้า่ยการตลาดและบรหิาร 1,945 1,044 1,563 (20%) 50% 6,839 5,536 (19%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 4,151 2,847 2,511 (40%) (12%) 13,478 11,490 (15%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 3,897 2,335 2,180 (44%) (7%) 13,310 6,692 (50%)

ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ/ิภาษี/อืน่ๆ 480 366 493 3% 35% 1,740 1,933 11%

ก าไรสุทธิ 3,671 2,481 2,017 (45%) (19%) 11,738 9,557 (19%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 3,468 1,973 1,757 (49%) (11%) 11,622 5,621 (52%)

ก าไรสุทธติอ่หุน้พืน้ฐาน (บาท) 0.82 0.55 0.45 (45%) (19%) 2.62 2.13 (19%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 0.77 0.44 0.39 (49%) (11%) 2.59 1.25 (52%)

หน่วย : ลา้นบาท
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ระยะเวลำ credit term อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทมีกำรช่วยเลอืผูเ้ช่ำในดำ้นกำรยกเวน้ค่ำ

เช่ำและกำรใหส้่วนลดค่ำเช่ำ โดยมีกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องโดยกำรควบคุม

ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆใหม้ีประสทิธภิำพสูงสุด รวมถงึชะลอแผนกำรลงทุนในปี 

2563 ลงครึง่หนึง่จำกงบลงทนุทีก่ ำหนดไวแ้ตเ่ดมิ 

เงนิปนัผล 

เมือ่วันที ่18 กมุภำพันธ ์2564 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มมีตใิหม้กีำรจ่ำยเงนิปันผลจำก

ก ำไรสุทธปิระจ ำปี 2563 จ ำนวน 0.70 บำทต่อหุน้ โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้

เพือ่อนุมัตติอ่ไป 

โครงการซือ้หุน้คนื 

เมือ่วันที ่20 กมุภำพันธ ์2563 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มมีตอินุมัตโิครงกำรโครงกำรซือ้

หุน้คนื (Shares Repurchase Project) เพือ่บรหิำรทำงกำรเงนิ โดยจ ำนวนหุน้ทีจ่ะซือ้

คนืไม่เกนิ 77 ลำ้นหุน้ หรอืคดิเป็นจ ำนวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.7 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทั้งหมดของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรซื้อในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่ำงวันที่ 6 มีนำคม 2562 ถงึ 5 กันยำยน 2562 ซึง่

บริษัทฯ ไดท้ ำกำรซื้อหุน้คืนจ ำนวน 17.15 ลำ้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.38 ของหุน้ที่

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด คดิเป็นมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 761 ลำ้นบำท  

 

 

(1) อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ บันทกึบัญชตีำมรำคำตน้ทนุและตัดคำ่เสือ่มรำคำแบบเสน้ตรงตำมอำยขุองสนิทรัพย ์ทัง้น้ี มลูคำ่อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุตำม

รำคำประเมนิอยูท่ี ่350,420 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 (ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกับ 252,051 ลำ้นบำท) โดยสำมำรถดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่หมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงนิประจ ำปี 2563 ขอ้ 12 หัวขอ้ “อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ” 

ตารางที ่3: สรปุฐานะทางการเงนิ

ณ สิน้ปี ณ สิน้ ปี YTD

2562 2563 (รอ้ยละ)

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 3,055 9,225 202%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 13,324 14,661 10%

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 16,378 23,886 46%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

อสงัหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1) 125,286 159,983 28%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,597 3,242 103%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 26,672 34,664 30%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 153,555 197,888 29%

สนิทรพัยร์วม 169,933 221,774 31%

หนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ - ภายใน 1 ปี 8,865 18,131 105%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 12,210 12,423 2%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 21,075 30,554 45%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ 25,164 28,355 13%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 43,232 85,741 98%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 68,396 114,096 67%

หนีส้นิรวม 89,471 144,650 62%

สว่นของผูถ้อืหุน้

ก าไรสะสม - ยังไมไ่ดจั้ดสรร 61,457 58,782 (4%)

สว่นของผูถ้อืหุน้อืน่ 19,005 18,341 (3%)

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 80,462 77,123 (4%)

หน่วย : ลา้นบาท
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(1)  ผลตอบแทนสนิทรัพยแ์ละผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ค ำนวณจำกก ำไรสทุธยิอ้นหลัง 12 เดอืน 

(2)  อัตรำสว่นหน้ีสนิมภีำระดอกเบีย้สทุธจิำกเงนิสดและเทยีบเทำ่เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่ครำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4: อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 YoY QoQ ปี ปี YoY

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

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 52% 49% 47% (4%) (2%) 51% 46% (5%)

การใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 55% 51% 50% (5%) (0%) 51% 47% (4%)

การประกอบกจิการโรงแรม 66% 25% 20% (46%) (5%) 66% 46% (21%)

การบรกิารศนูยอ์าหาร 51% 38% 37% (14%) (1%) 54% 32% (22%)

การขายอสงัหารมิทรัพย์ 33% 31% 35% 3% 4% 37% 33% (4%)

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 37% 37% 30% (7%) (7%) 35% 36% 1%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 36% 31% 27% (9%) (5%) 35% 24% (11%)

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 33% 33% 24% (9%) (8%) 31% 30% (1%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 32% 27% 21% (11%) (5%) 31% 20% (10%)

อัตราผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ (ROE)(1) (รอ้ยละ) 15% 15% 12% (3%) (3%) 15% 12% (3%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 15% 10% 7% (8%) (3%) 15% 7% (8%)

อตัราสว่นประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)(1) (รอ้ยละ) 7% 6% 5% (2%) (1%) 7% 5% (2%)

ณ สิน้ปี ณ สิน้ ปี YTD

2562 2563 (หน่วย)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.78 0.78 0.00

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.14 0.30 0.16

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.11 1.88 0.77

อัตราสว่นหนีส้นิมภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้(2) (เท่า)
0.38 0.48 0.10
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แผนธุรกจิในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

แมว้่ำสถำนกำรณ์ COVID-19 จะ

เริม่เห็นแนวโนม้ทีด่ัข ึน้ บรษัิทฯ มี

กำรเตรียมแนวทำงปฏิบัติและ

บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ธุ ร กิ จ อ ย่ ำ ง

ระมัดระวังและพรอ้มปรับเปลี่ยน

แผนธรุกจิไดต้ำมสถำนกำรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวโนม้ผลการด าเนนิงานปี 2564 

บรษัิทฯ ไดเ้ตรยีมแผนธุรกจิประจ ำปี 2564 ซึง่อยู่บนพืน้ฐำนของกำรประมำณกำรทีย่ัง

มผีลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อยู ่โดยบรษัิทฯ มกีำรตดิตำมแผลกำร

ด ำเนนิงำนในแตล่ะไตรมำสอยำ่งต่อเนื่อง พรอ้มปรับเปลีย่นแผนธรุกจิใหส้อดคลอ้งกับ

ตำมสภำวะเศรษฐกจิและอุตสำหกรรมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลำโดยประมำณกำรถงึ

แนวโนม้ผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2564 ดังตอ่ไปนี้ 

ในปี 2564 บรษัิทฯ คำดกำรณ์ว่ำรำยไดร้วมจะไดร้ับผลกระทบทีไ่มม่ำกเท่ำกับปี 2563 

ซึง่มีจำกกำรล็อคดำวน์เต็มรูปแบบดังเช่นกำรระบำดรอบแรก โดยในเดอืนกุมภำพันธ ์

2564 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเริ่มมีแนวโนม้ที่ดีข ึ้น และหำกสำมำรถควบคุม

สถำนกำรณ์ไดใ้นที่สุด บรษัิทฯ คำดว่ำจะเห็นกำรฟ้ืนตัวของรำยไดท้ี่ค่อนขำ้งรวดเร็ว

และแข็งแกร่งเหมอืนกับชว่งครึง่หลังของปี 2563 ประกอบกับควำมคบืหนำ้ของวัคซนี 

และมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิต่ำงๆ ทีจ่ะชว่ยบรรเทำผลกระทบทีเ่กดิขึน้ จะสง่เสรมิให ้

กำรบรโิภคและกำรท่องเที่ยวฟ้ืนตัวไดด้ขี ึน้ ซึง่จะชว่ยสนับสนุนธุรกจิของบรษัิทฯ ให ้

ฟ้ืนตัวเร็วขึน้ดว้ยเช่นกัน นอกจำกนี้ในปี 2564 จะมีศูนย์กำรคำ้ใหม่เปิดใหบ้ริกำร

เพิม่เตมิอกี 2 แห่ง ซึง่จะชว่ยท ำใหร้ำยไดเ้ตบิโตต่อไปในอนำคต อย่ำงไรก็ด ีบรษัิทฯ 

มีควำมพรอ้มในกำรปรับแผนกำรด ำเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์และภำวะ

เศรษฐกจิทีอ่ำจเปลีย่นแปลงไดทุ้กเมือ่  

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ มคีวำมตัง้ใจในกำรบรหิำรตน้ทุนกำรด ำเนนิงำนและค่ำใชจ่้ำยใหม้ี

ประสทิธภิำพ สอดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มกำรด ำเนินงำนและทศิทำงของรำยไดใ้ห ้

ใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยสำมำรถลดและควบคุมค่ำใชจ่้ำยแปรผัน (Variable cost) ไดอ้ย่ำง

ดใีนช่วงปีที่ผ่ำนมำ อำท ิค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใชจ่้ำยกำรตลำดและกำรบรหิำรธุรกจิ

เป็นตน้ ซึง่แผนกำรบรหิำรตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน ประกอบกับควำมสำมำรถในกำรรักษำ

ฐำนรำยไดท้ี่กล่ำวไว ้จะช่วยรักษำอัตรำก ำไรของบรษัิทฯ ใหไ้ดใ้กลเ้คียงกับปีก่อน 

และจะมกีำรควบคุมกำรใชจ่้ำยอย่ำงเคร่งครัดแมส้ถำนกำรณ์จะฟ้ืนตัวต่อไปในอนำคต 

เพือ่ท ำใหอั้ตรำกำรท ำก ำไรของบรษัิทฯ ปรับตัวเพิม่ขึน้ไดต้อ่ไป 

 

แผนธุรกจิในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 

บรษัิทฯ ไดต้ัง้เป้ำหมำยทำงธรุกจิในระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) โดยจะรักษำอัตรำกำร

เติบโตของรำยไดเ้ฉลี่ยต่อปีที่ระดับรอ้ยละ 10 ขึ้นไป จำกกำรพัฒนำโครงกำร

อสังหำรมิทรัพยแ์บบผสม (Mixed-use Development) แห่งใหม่ รวมถงึกำรปรับปรุง

สนิทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิม่มูลค่ำ และพัฒนำโครงกำรที่พักอำศัย โครงกำร

โรงแรมและอำคำรส ำนักงำน ทัง้สว่นทีป่ระกำศแผนกำรพัฒนำแลว้และสว่นทียั่งไม่ได ้

ประกำศ และไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มดำ้นกำรฐำนะกำรเงนิ รักษำกระแสเงนิสดและสภำพ

คลอ่งใหเ้พยีงพอต่อกำรรองรับกำรด ำเนนิธรุกจิท่ำมกลำงสภำพแวดลอ้มทีท่ำ้ทำยจำก

กำรแพร่ระบำดโรค COVID-19 เพือ่ใหบ้รรลเุป้ำหมำยทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ ยังเชือ่มั่นในกลยุทธ์กำรเตบิโตดว้ยวสิัยทัศน์ “Center of Life” โดยเชือ่ว่ำ

ธุรกจิที่บรษัิทฯ ด ำเนินกำรอยู่ ยังเป็นศูนยก์ลำงกำรใชช้วีติที่มอบควำมสุขและสรำ้ง

ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลำ รวมทัง้เป็นสถำนที่ปลอดภัยในกำรใชช้วีติของทุก

คนในแต่ละชุมชน โดยไดม้ีกำรศกึษำแนวทำงกำรพัฒนำและบรหิำรจัดกำรโครงกำร

ต่ำงๆ เพือ่ตอบรับพฤตกิรรมลูกคำ้และแนวทำงกำรด ำเนนิธุรกจิของรำ้นคำ้ทีเ่ปลีย่นไป

สู ่(New Normal) ไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 

จำกกำรทีบ่รษัิทฯ เล็งเห็นศักยภำพในกำรพัฒนำโครงกำรศูนยก์ำรคำ้ในลักษณะพืน้ที่

แบบผสม (Mixed-use project) โดยวำงแผนใชป้ระโยชน์จำกที่ดินที่เหลืออยู่ใน

บรเิวณศนูยก์ำรคำ้ในปัจจุบันเพื่อพัฒนำธรุกจิเกีย่วเนื่องอืน่ๆ อำท ิโครงกำรทีพ่ักอำศัย 

อำคำรส ำนักงำน และโรงแรม เพือ่สนับสนุนธุรกจิศูนยก์ำรคำ้ซึง่เป็นธุรกจิหลักใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสุดและสรำ้งมูลค่ำเพิม่แกบ่รษัิทฯ ต่อไป โดยไดป้ระกำศแผนกำรพัฒนำ

โครงกำรใหม่ อำทิ เซ็นทรลัพลาซา อยุธยา (เปิดปี 2564) เซ็นทรลัพลาซา       
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ศรรีาชา (เปิดปี 2564) เซ็นทรลัพลาซา จนัทบรุ ี(เปิดปี 2565) และดสุติ เซ็นทรลั 

พารค์ (ทยอยเปิดตัง้แตปี่ 2566-2567 เป็นตน้ไป)  

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ มแีผนปรบัปรุงศูนยก์ารคา้เดมิอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่เพิม่ศักยภำพ

กำรแข่งขันต่อไป มกีำรศกึษำแนวทำงกำรพฒันาโครงการใหมท่ีย่งัไมไ่ดป้ระกาศ

ไป ซึง่รวมถงึทีด่นิรอกำรพัฒนำภำยใต ้GLAND อกีทัง้ยังคงเดนิหนำ้พัฒนำโครงกำร

ต่ำงๆ อำท ิอาคารส านกังาน โรงแรม และโครงการทีพ่กัอาศยั ภำยใตค้วำมเป็น 

Center of Life ที่จะเสรมิควำมแข็งแกร่งของธุรกจิหลัก สรำ้งกำรเตบิโตของรำยได ้

และผลตอบแทนที่ดอีย่ำงยั่งยืนในระยะยำว อกีทัง้ บรษัิทฯ ไดศ้กึษำโอกาสเขา้ซือ้

กจิการ (M&A) ในสนิทรัพยแ์ละธุรกจิทีม่ีศักยภำพเตบิโตสูง และใหผ้ลตอบแทนกำร

ลงทุนที่ดี รวมทัง้ศกึษำโอกำสการลงทุนในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้น

ประเทศทีม่โีอกำสและศักยภำพในกำรเตบิโต อำท ิมำเลเซยี และเวยีดนำม รวมถงึกำร

ลงทุนในธุรกจิใหม่ เพื่อขยำยช่องทำงในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละสอดคลอ้งกับแผนกำร

เตบิโตตำมเป้ำหมำยในอนำคตอยำ่งมั่นคงและยั่งยนื 

 

การใหเ้ชา่ทรพัยส์นิแกก่องทรสัต ์CPNREIT 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจกิำยน 2563 ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสังหำรมิทรัพย์ 

CPN รเีทล โกรทไดร้ับอนุญำตใหอ้อกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ หนึง่ในวัตถุประสงค์

ของกำรระดมทุนคอื เพือ่กำรลงทุนเชำ่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ เบือ้งตน้ 2 แห่ง คอื 1.) 

เซ็นทรัลมำรนีำ มสีัญญำใหเ้ชำ่เป็นระยะเวลำ 15 ปี สิน้สดุปี 2578  และ 2.) เซ็นทรัล

พลำซำ ล ำปำง มสีัญญำใหเ้ชำ่เป็นระยะเวลำ 21 ปี สิน้สดุปี 2584 ในมูลค่ำทัง้สิน้ไม่

เกนิ 5,866 ลำ้นบำท ตำมทีป่ระชมุวสิำมัญผูถ้อืหน่วยทรัสตข์อง CPNREIT ทีไ่ดเ้คยมี

มติอนุมัติให ้CPNREIT เช่ำสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไปก่อนหนำ้นี้  โดยล่ำสุดทำง 

CPNREIT ไดก้ ำหนดรำคำเสนอขำยสุดทำ้ย (Final Price) ของหน่วยทรัสต์เพิม่เตมิ 

เพือ่ลงทุนในสนิทรัพยท์ีก่ล่ำวไว ้และคำดว่ำจะสำมำรถท ำรำยกำรแลว้เสร็จไดภ้ำยใน

สิน้เดอืนกมุภำพันธ ์2564  
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ตารางที ่5: ความคบืหนา้ของโครงการในอนาคต

ปจัจบุนั >>

โครงการ พืน้ที่ ก าหนดเสร็จ

ในประเทศ - ตา่งจังหวัด

เซ็นทรลั อยุธยา รอสรปุ 2564 คาดเปิดใหบ้รกิาร    

เซ็นทรลั ศรรีาชา รอสรปุ 2564   อยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการ คาดเปิดใหบ้รกิาร    

เซ็นทรลั จนัทบรุ ี รอสรปุ 2565

ทีพั่กอาศัย - แนวสงู หอ้ง ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ฟิล พหล 34 358 4/2562  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 40 โอนรอ้ยละ 35

ในประเทศ - ตา่งจังหวัด

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  ยอดจองรอ้ยละ 95 โอนรอ้ยละ 82

เอสเซ็นท ์พารค์วลิล ์เชยีงใหม ่ 450 4/2563  ยอดจองกว่ารอ้ยละ 60 โอนรอ้ยละ 43

ทีพั่กอาศัย - แนวราบ ยนูติ ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

นยิาม บรมราชชนนี 71 4/2561    โอนแลว้ 9 ยูนติ 

เอสเซ็นท ์ทาวน ์พษิณุโลก 358 1/2563    โอนแลว้ 35 ยูนติ 

นนิญา กลัปพฤกษ ์ 144 1/2563    โอนแลว้ 28 ยูนติ 

นรีต ิเชยีงราย 1,017 4/2563    โอนแลว้ 9 ยูนติ 

นรีต ิบางนา 1,160 4/2563    โอนแลว้ 4 ยูนติ 

โครงการร่วมทนุพัฒนารูปแบบผสม ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ดสุติ เซ็นทรลั พารค์ * 2566-67     อยูร่ะหว่างการวางระบบฐานรากและเตรยีมพรอ้ม share facility ของโครงการ และทบทวนแผนการลงทุน

* 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


