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ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 
 

ในปี 2564 เศรษฐกจิท่ัวโลกรวมถงึเศรษฐกจิไทยยังไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 

(COVID-19) ซึง่ในหลำยประเทศกำรแพร่ระบำดมแีนวโนม้ชะลอลงจำกกำรกระจำยวัคซนี สง่ผลใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิ

ของประเทศเหล่ำนัน้เริม่ฟ้ืนตัวขึน้ ส ำหรับภำพรวมเศรษฐกจิในไตรมำส 1 ปี 2564 มีแนวโนม้หดตัวลง เนื่องจำกไดร้ับ

ผลกระทบจำก COVID-19 รุนแรงกว่ำในชว่งเดยีวกันของปีก่อน และยังคงมแีรงกดดันจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดระลอกที่

สำมตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2564 จนถงึปัจจุบัน อย่ำงไรก็ด ีทำงภำครัฐและภำคเอกชนก ำลังเร่งด ำเนินกำรใหป้ระชำชนใน

ประเทศทยอยไดร้ับกำรฉีดวัคซนีอยำ่งเร็วทีส่ดุ เพือ่ใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิด ำเนนิต่อไปได ้ในสว่นของภำคกำรท่องเที่ยว 

ซึง่เป็นแรงขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทยทีส่ ำคัญ ยังคงไดร้ับผลกระทบตอ่เนื่องจำกมำตรกำรจ ำกัดกำรเดนิทำงของนักทอ่งเที่ยว

ต่ำงชำตทิี่จะเขำ้มำในประเทศ ซึง่ขณะนี้ทำงภำครัฐไดม้ีกำรออกมำตรกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวภำยในปีนี้ และก ำหนด

นโยบำยชว่ยเหลอืเยยีวยำเพิม่เตมิแกก่ลุ่มทีไ่ดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 สง่ผลใหปี้ 2564 เศรษฐกจิไทยมี

แนวโนม้ขยำยตัวไดต้ ่ำกวำ่ทีเ่คยคำดกำรณ์ไว ้ธนำคำรแหง่ประเทศไทยจงึไดป้รับลดประมำณกำรเตบิโตของเศรษฐกจิไทย

ในปี 2564 จำกเดมิคำดว่ำขยำยตัวรอ้ยละ 3.2 มำเป็นขยำยตัวรอ้ยละ 3.0 โดยคงอัตรำดอกเบีย้นโยบำยไวท้ี่รอ้ยละ 0.5 

เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิและรักษำเสถยีรภำพระบบกำรเงนิต่อไป 

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

ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2564 มรีำยไดร้วม 9,528 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 16.6 และก ำไรสุทธ ิ3,835 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

16.5 หำกไม่รวมรำยกำรที่มไิดเ้กดิขึน้ประจ ำและผลกระทบจำกมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 

6,648 ลา้นบาทและมกี าไรสุทธ ิ1,193 ลา้นบาท โดยหลักรำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำรไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร

ระบำดระลอกทีส่องของ COVID-19 ซึง่บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรลดตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำรบรหิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพอยำ่ง

ต่อเนื่องและเป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว ้เพื่อลดผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อผลกำรด ำเนินงำนใหไ้ดม้ำกที่สุด  เพื่อรักษำ

ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ 

สบืเนื่องจำกในชว่งปลำยปี 2563 บรษัิทฯ ไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-

19) ระลอกที่สองโดยไดปิ้ดศูนยก์ำรคำ้เป็นกำรชั่วครำวในพืน้ทีเ่สีย่ง 4 แห่ง เป็นระยะเวลำระหว่ำง 7-30 วันแลว้แต่พื้นที่ 

ตำมประกำศของภำครัฐโดยยังคงเปิดใหบ้ริกำรในส่วนที่จ ำเป็นแก่ลูกคำ้ ซึง่บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคัญในกำรด ำเนิน

มำตรกำรเชงิรุกดำ้นกำรรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของลูกคำ้และผูม้ำใชบ้รกิำรภำยในศูนยอ์ย่ำงเขม้งวดโดยมี

มำตรกำรดูแลป้องกันอย่ำงครอบคลุมและท่ัวถงึภำยในศูนย์ ซึง่ยังค ำนงึถงึผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทุกภำคส่วนเป็นหลัก และมี

นโยบำยบรหิำรตน้ทุนและจัดสรรทรัพยำกรภำยในบรษัิทใหเ้กดิประสทิธภิำพสูงสุด รวมไปถงึกำรบรหิำรจัดกำรกระแสเงนิ

สดใหม้คีวำมเพยีงพอตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิในสภำวะกำรณ์ทีย่ังคงมคีวำมไมแ่น่นอน ปัจจุบันบรษัิทฯ บรหิำรจัดกำรศนูยก์ำรคำ้

ทัง้สิน้ 34 แห่ง มีพื้นที่ใหเ้ช่ำสุทธริวม 1.8 ลำ้นตำรำงเมตร (ตร.ม.) รวมถงึมีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรคำ้ในประเทศ

เฉลีย่ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2564 เทำ่กับรอ้ยละ 91 

 

เหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาส 1 ปี 2564 

การบรหิารจดัการและด าเนนิธุรกจิภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 

▪ บรษิทัฯ ใหค้วามรว่มมอืกบัภาครฐัในการปิดศูนยก์ารคา้เป็นการช ัว่คราวหลงัมกีารแพรร่ะบาดระลอกทีส่อง

ของ COVID-19  

บรษัิทฯ ด ำเนกิำรปิดศนูยก์ำรคำ้ชั่วครำวในพืน้ทีเ่สีย่งชว่งตัง้แตป่ลำยปี 2563 จ ำนวน 4 ศนูย ์ไดแ้ก ่เซ็นทรัล มหำชยั 

เซ็นทรัล ระยอง เซ็นทรัล พัทยำ และเซ็นทรัล มำรนีำ เป็นระยะเวลำระหว่ำง 7-30 วันแลว้แต่พืน้ที่ซึง่ไดก้ลับมำเปิด

ใหบ้รกิำรในช่วงตน้เดอืนมกรำคม ถงึ กุมภำพันธท์ี่ผ่ำนมำ โดยผลกระทบยังอยู่ในวงจ ำกัดเนื่องจำกในบำงพื้นที่ที่

สถำนกำรณ์คลี่คลำยแลว้ศูนย์กำรคำ้ก็ไดก้ลับมำเปิดใหบ้ริกำรตำมปกติ โดยในภำพรวมนั้นยังมีทิศทำงฟ้ืนตัว

แข็งแกร่งจำกฐำนลูกคำ้ในประเทศ ซึง่บรษัิทฯ ยังคงมีกำรตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ดิ พรอ้มปรับกลยุทธก์ำร

บรหิำรศูนยก์ำรคำ้และกจิกรรมกำรตลำดเพือ่ตอบรับควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ในประเทศอยู่ตลอดเวลำ และจำก

กำรปฏบัิตติำมแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอำด มั่นใจ” เพื่อตอบรับวถิีชวีติใหม่ (New Normal) ซึง่มำตรกำรดังกล่ำว
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สำมำรถเพิ่มควำมมั่นใจใหกั้บผูม้ำใชบ้ริกำรได ้รวมถึงกำรยกระดับควำมเขม้งวดในกำรฆ่ำเชื้อดว้ยแสงUV-C

ตลอดเวลำในระบบอำกำศ เช็ดฆ่ำเชือ้ตลอดเวลำดว้ยน ้ำยำทีม่ีกำรรับรองระดับสำกลว่ำมีประสทิธภิำพสูงในกำรฆ่ำ

เชือ้โควดิ-19 สง่ผลใหจ้ ำนวนผูม้ำศนูยก์ำรคำ้ (Traffic) สว่นใหญฟ้ื่นตัวไดค้อ่นขำ้งเร็วแมจ้ะไดร้ับผลกระทบบำงส่วน

จำกกำรระบำดระลอกทีส่อง และยอดขำยรำ้นคำ้มกีำรฟ้ืนตัวทีร่ะดับคอ่นขำ้งใกลเ้คยีงกับกำรฟ้ืนตัวของจ ำนวนผูม้ำใช ้

บรกิำรภำยในศนูย ์

 

▪ บรษิทัฯ ด าเนนิมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้ชา่อยา่งตอ่เนือ่ง 

ทัง้ในช่วงล็อคดำวน์ที่มีกำรยกเวน้ค่ำเช่ำใหกั้บรำ้นคำ้ที่ไม่สมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดต้ำมปกต ิและภำยหลังจำกกำร

กลับมำเปิดใหบ้รกิำรแลว้โดยไดพ้ิจำรณำใหส้่วนลดค่ำเช่ำแลว้แต่กรณีตำมผลกระทบที่ไดร้ับและอยู่ในระดับที่

เหมำะสม เพื่อช่วยเหลอืเยียวยำรำ้นคำ้ในศูนยก์ำรคำ้ของบรษัิทฯ โดยพจิำรณำจำกกำรฟ้ืนตัวของจ ำนวน Traffic 

ของศนูยก์ำรคำ้ ประเภทของธรุกจิทีไ่ดร้ับผลกระทบ และยอดขำยรำ้นคำ้ เป็นหลัก ซึง่ปัจจุบันรำ้นคำ้ไดเ้ปิดใหบ้รกิำร

กลับมำอยู่ในระดับปกติแลว้ นอกจำกนี้ยังมีกำรช่วยเหลือโดยกำรเปิดโอกำสใหเ้ขำ้ถึงช่องทำงกำรขำยแบบ 

Omnichannel เช่น Chat & Shop, Drive-Thru และ Take Away Delivery พรอ้มจัดแคมเปญและกจิกรรมส่งเสรมิ

กำรขำยตำ่งๆ เพือ่ชว่ยขับเคลือ่นเศรษฐกจิและชว่ยเหลอืรำ้นคำ้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรขนำดเล็ก (SME)  

 

▪ บรษิทัฯ ควบคมุคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุเพือ่รกัษาอตัราการท าก าไรและกระแสเงนิสดอยา่งตอ่เนือ่ง  

โดยบรษัิทฯ มกีำรจัดกำรและบรหิำรตน้ทุน ค่ำใชจ่้ำยผันแปรต่ำงๆ อำท ิค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใชจ่้ำยผูใ้หบ้รกิำรจำก

ภำยนอก (Outsource) ใหเ้หมำะสมและรัดกมุ รวมถงึมกีำรลดค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่จ ำเป็นท่ัวทัง้องคก์รซึง่เป็นไปตำมแผน

ทีว่ำงไว ้เพือ่บรรเทำผลกระทบจำกำรทีร่ำยไดท้ีย่ังไม่ฟ้ืนตัวมำอยู่ในระดับปกตแิละเพือ่รักษำควำมสำมำรถในกำรท ำ

ก ำไร และเพือ่รองรับสภำวะกำรด ำเนนิธรุกจิท่ำมกลำงวกิฤต COVID-19 ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มดำ้นกระ

แสเงนิสดและสภำพคล่องใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนนิธรุกจิอย่ำงต่อเนื่องในสถำนกำรณ์ทีย่ังมคีวำมไมแ่น่นอนและเป็น

กำรรักษำโครงสรำ้งเงนิทนุ  

   

การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use development) 

 ณ ไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มีโครงกำรอสังหำรมิทรพย์ที่พัฒนำมำแลว้ทัง้สิน้ 18 โครงกำร โดยเนน้กลยุทธ์กำรพัฒนำ

โครงกำรที่อยู่ใกลบ้รเิวณศูนยก์ำรคำ้ซึง่ไดร้ับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดทัีง้ในดำ้นกำรจองซือ้ เนน้ย ้ำควำมเป็นผูน้ ำในกำรพัฒนำ

อสงัหำรมิทรัพยแ์บบ Mixed-use เพือ่กำรสรำ้งฐำนกำรเตบิโตของรำยได ้ประกอบกับกำรพัฒนำโครงกำรแนวรำบทีม่ศัีกยภำพ

สงู เพือ่ตอบโจทยก์ำรใชช้วีติของลูกคำ้ในยุค New Normal ทีม่คีวำมตอ้งกำรพืน้ทีส่ว่นตัวมำกขึน้ อยู่บนท ำเลทีด่ ีและอยู่ใกล ้

ศนูยก์ำรคำ้ซึง่มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกอยำ่งครบครัน  

ส ำหรับโครงกำรทีพ่ักอำศัยทัง้ 18 โครงกำร ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2564 ประกอบดว้ย 

▪ โครงกำรคอนโดมีเนียมที่ขำยหมดและโอนครบแลว้จ ำนวน 6 โครงกำร ไดแ้ก่ 1) เอสเซ็นท ์ระยอง 2) เอสเซ็นท์ 

เชยีงใหม่ 3) เอสเซ็นท์ ขอนแก่น 4) เอสเซ็นท์ นครรำชสีมำ 5) เอสเซ็นท์วลิล์ เชยีงรำย และ 6) เอสเซ็นท์วลิล์ 

เชยีงใหม ่

▪ โครงกำรแนวรำบจ ำนวน 5 โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรขำยและโอน ไดแ้ก ่1) เอสเซ็นท ์ทำวน ์พษิณุโลก เป็นโครงกำร

ทำวนโ์ฮม 2) โครงกำร นนิญำ กัลปพฤกษ์ เป็นโครงกำรบำ้นแฝด 3) นีรต ิเชยีงรำย และ 4) นีรต ิบำงนำ 5) โครงกำร

นยิำม บรมรำชชนนี เป็นโครงกำรบำ้นเดีย่ว ซึง่แตล่ะโครงกำรไดร้ับควำมสนใจทัง้ในรูปแบบเขำ้เยีย่มชมโครงกำรและ

แบบออนไลน ์รวมถงึมกีำรโอนโครงกำรอยำ่งตอ่เนื่อง 

▪ โครงกำรคอนโดมเีนียมทีส่รำ้งแลว้เสร็จและอยู่ระหว่ำงกำรโอนจ ำนวน 4 โครงกำร ไดแ้ก ่1) เอสเซ็นท ์อบุลรำชธำนี 

2) เอสเซ็นท ์พำรค์วลิล ์เชยีงใหม ่3) ฟิล พหล 34 และ 4) เบ็ล แกรนด ์พระรำม 9 

▪ โครงกำรคอนโดมเินียมที่อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งจ ำนวน 3 โครงกำร ไดแ้ก ่1) เอสเซ็นท ์โครำช 2) เอสเซ็นท ์ระยอง 2 

และ 3) เอสเซ็นท ์หำดใหญ ่
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การใหเ้ชา่สนิทรพัยแ์กก่องทรสัต ์(Asset Injection to CPNREIT) 

 เมือ่วันที ่25 กมุภำพันธ ์2564 บรษัิทฯ ไดด้ ำเนินกำรใหเ้ชำ่สนิทรัพยแ์ก่ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเชำ่อสังหำรมิทรัพย์ 

CPN รเีทล โกรท (CPNREIT) แลว้เสร็จ เบือ้งตน้ 2 แหง่ คอื 1.) เซ็นทรัล มำรนีำ มสีญัญำใหเ้ชำ่เป็นระยะเวลำ 15 ปี สิน้สดุปี 

2578  และ 2.) เซ็นทรัล ล ำปำง มสีัญญำใหเ้ชำ่เป็นระยะเวลำ 21 ปี สิน้สดุปี 2584 รวมมูลค่ำทัง้สิน้ 5,672 ลำ้นบำท ตำมที่

ประชมุวสิำมัญผูถ้อืหน่วยทรัสตข์อง CPNREIT ทีไ่ดเ้คยมมีตอินุมัตใิห ้CPNREIT เชำ่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ไปกอ่นหนำ้นี้ ซึง่

กำรใหเ้ชำ่สนิทรัพยจ์ะชว่ยเสรมิใหบ้รษัิทฯ สำมำรถบรหิำรจัดกำรโครงสรำ้งเงนิทนุไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 

การเพิม่ศกัยภาพและมลูคา่ของสนิทรพัย ์เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโต

ระยะยาว (Asset Enhancement Initiatives) 

 

ปัจจุบันพืน้ทีเ่ดมิที่เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ ISETAN ยังคงอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงพืน้ที่เพื่อพัฒนำพืน้ทีเ่ช่ำใหเ้ป็นรูปแบบ Multi-

destination zone มรีำ้นคำ้ทีผ่สมผสำนผูเ้ชำ่ทัง้ Anchor และ Retail รวมถงึรำ้นคำ้ใหม่ๆ ทีเ่ป็น Magnet ตอบโจทยล์ูกคำ้ทุก

กลุ่ม โดยคำดว่ำจะปรับปรุงแลว้เสร็จพรอ้มเปิดใหบ้รกิำรไดใ้นชว่งปลำยปี 2564 เพือ่เตรยีมควำมพรอ้มตอบรับดมีำนดทั์ง้จำก

ลกูคำ้ในประเทศและนักท่องเทีย่ว และยังคงอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำกับผูเ้ชำ่ทีส่นใจจะเขำ้มำเปิดรำ้นในพืน้ทีบ่รเิวณดังกล่ำว 

นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรัล พระรำม 2 และเซ็นทรัล พัทยำ โดยปรับเปลีย่นกำรใชพ้ืน้ทีศู่นยก์ำรคำ้เพือ่ท ำเป็น 

Destination Concept ทัง้ในสว่นของ Food zone, Family zone, Sport zone, Fashion plus และเพิม่กจิกรรมหลำกหลำยที่

น่ำสนใจสะทอ้นควำมเป็นศูนยก์ลำงกำรใชช้วีติของลูกคำ้ยังคงด ำเนนิไปตำมแผน โดยเนน้สรำ้งสรรคป์ระสบกำรณ์ใหม่ๆ ที่

สะอำดและปลอดภัยในยคุ New Normal สอดรับกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

 
 

 

ผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2564 
  

 
หมำยเหตเุพิม่เตมิ 

(1) สนิทรัพยท์ีอ่ยู่ภำยใต ้CPNREIT ประกอบดว้ยศนูยก์ำรคำ้จ ำนวน 7 แหง่ ไดแ้ก ่1) เซ็นทรัล พระรำม 2 เซ็นทรัล พระรำม 3 เซ็นทรัล ป่ินเกลำ้ เซ็นทรัล เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ 
เซ็นทรัล พัทยำ เซ็นทรัล มำรีนำ และเซ็นทรัล ล ำปำง  2) โรงแรม 1 แห่ง ไดแ้ก่ ฮลิตัน พัทยำ และ 3) อำคำรส ำนักงำนภำยใตก้ำรบรหิำรของ GLAND ไดแ้ก่ เดอะไนน์ 

ทำวเวอรส์ แกรนด ์พระรำม 9 และ ยูนลิเีวอร ์เฮำ้ส ์แกรนด ์พระรำม 9 รวมถงึ อำคำรส ำนักงำน ป่ินเกลำ้ ทำวเวอร ์เอ และ บ ี
(2) สนิทรัพยท์ีอ่ยู่ภำยใต ้CPNCG ประกอบดว้ยอำคำรส ำนักงำน เซ็นทรัลเวลิด ์ออฟฟิศเศส 
(3) โครงกำรเซ็นทรัล ภเูก็ต ประกอบดว้ย เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสตำ้ และเซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสตวิัล ซึง่นับเป็น 1 โครงกำร 

 

 

ตารางที ่1: สรปุพืน้ทีใ่หเ้ชา่และอตัราการเชา่พืน้ที่

 

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

ธรุกจิศนูยก์ารคา้

ศนูยก์ารคา้ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 15 933,297 15 785,679 3 147,618

ศนูยก์ารคา้ในตา่งจังหวดั(3) 18 792,678 18 695,110 4 97,568

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ในประเทศ 33 1,725,975 33 1,480,789 7 245,186

ศนูยก์ารคา้ในตา่งประเทศ 1 83,525 1 83,525

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ท ัง้หมด 34 1,809,500 34 1,564,314 7 245,186

ธรุกจิอืน่

อาคารส านักงาน 10 320,884 5 126,859 4 112,353 1 81,672

โรงแรม 2 563 หอ้ง 1 259 หอ้ง 1 304 หอ้ง

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 12 5052 ยูนติ 12 5052 ยูนติ

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวราบ) 5 912 ยูนติ 5 912 ยูนติ

สนิทรัพยภ์ายใตบ้รษัิท GLAND

อาคารส านักงาน 1 67,604 1 67,604

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 1 1991 ยูนติ 1 1991 ยูนติ

พื้นทีค่า้ปลกีในอาคารตา่งๆ 24,953 24,953

รวม

จ านวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ CPN ณ ไตรมาส 1 ปี 2564

CPN CPNREIT(1) CPNCG(2)
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ภาพรวม 

บรษัิทฯ ม ี4 ธุรกจิภำยใตก้ำรบรหิำรงำน ไดแ้ก ่1) ธุรกจิศูนยก์ำรคำ้และส ำนักงำนใหเ้ชำ่ 2) ธุรกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำร 3) 

ธรุกจิโรงแรม และ 4) ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพยท์ีพ่ักอำศัย ซึง่รวมอสงัหำรมิทรัพยท์ีไ่ดโ้อนไปยังทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในสทิธิ

กำรเช่ำอสังหำรมิทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสังหำรมิทรัพย ์CPN คอมเมอร์เชยีล    

โกรท (CPNCG) และรวมถงึโครงกำรที่อยู่ภำยใตบ้รษัิท แกรนด ์คำแนล แลนด ์จ ำกัด (มหำชน) หรือ GLAND ซึง่เป็น

บรษัิทยอ่ยของเซ็นทรัลพัฒนำ 

ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีศูนย์กำรคำ้ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนรวม 34 โครงกำร (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล 15 โครงกำร ต่ำงจังหวัด 18 โครงกำร และต่ำงประเทศ 1 โครงกำร) อำคำรส ำนักงำนใหเ้ชำ่ 10 อำคำร ศูนย์

อำหำรทัง้สิน้ 30 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธำนี และ ฮลิตัน พัทยำ 

โครงกำรทีพ่ักอำศัยเพือ่ขำย 18 โครงกำร ประกอบดว้ย โครงกำรแนวสงู 13 โครงกำร แนวรำบ 5 โครงกำร  

ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2564 มอัีตรำกำรเช่ำพืน้ที่ศูนยก์ำรคำ้ในประเทศของบรษัิทฯ เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 91 ลดลงเล็กนอ้ยจำก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่นทีร่อ้ยละ 92 โดยศูนยก์ำรคำ้สว่นใหญ่สำมำรถรักษำอัตรำกำรเชำ่พืน้ทีใ่หอ้ยู่ในระดับสงูได ้แมม้ผีู ้

เช่ำที่ไดร้ับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 แต่บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมช่วยเหลอืแก่ผูเ้ช่ำมำโดยตลอด

ตำมทีไ่ดก้ลำ่วไวข้ำ้งตน้ ท ำใหผู้เ้ชำ่สำมำรถกลับมำเปิดใหบ้รกิำรในศนูยก์ำรคำ้ไดอ้กีครัง้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ สำมำรถรักษำ

อัตรำพืน้ทีเ่ชำ่ไวไ้ด ้ 

รำยไดจ้ำกกำรเช่ำและบริกำรของศูนย์กำรคำ้เดิม (same store rental revenue growth) ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2564 

ลดลงประมำณรอ้ยละ 20 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 ท ำใหม้กีำรปรับลดค่ำเชำ่เพือ่

ช่วยเหลือผูเ้ช่ำที่ไดร้ับผลกระทบ รวมถงึมีกำรจัดกจิกรรมและอีเวน้ท์ต่ำงๆ ที่ลดลงจำกกำรปิดใหบ้ริกำรศูนย์กำรคำ้

ชั่วครำวตำมที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ โดยตัวเลขดังกล่ำวไม่นับรวมศูนย์กำรคำ้ที่มีกำรปรับปรุงในปี 2563 และ 2564 ไดแ้ก่ 

เซ็นทรัลเวลิด ์เซ็นทรัล ลำดพรำ้ว เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัล เชยีงรำย เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตวัิล เซ็นทรัล พัทยำ และ

เซ็นทรัล พระรำม 2  

   

รายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

บรษัิทฯ มรีำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำในไตรมำส 1 ปี 2564 เมือ่เทยีบกับปีกอ่นหนำ้ ดังตอ่ไปนี้ 

• ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ ไดใ้หเ้ช่ำทรัพย์สนิแก่กองทรัสต์ CPNREIT 2 แห่ง คือ เซ็นทรัล มำรีนำ เป็น

ระยะเวลำ 15 ปี สิน้สุดปี 2578 และ เซ็นทรัล ล ำปำง ระยะเวลำ 21 ปี สิน้สุดปี 2584 โดยบรษัิทฯ ไดบั้นทกึ

รำยกำรดังกลำ่วในงบกำรเงนิรวมดังตอ่ไปนี้ 

• รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเชำ่สนิทรัพย ์จ ำนวน 2,667 ลำ้นบำท ซึง่บันทกึอยูใ่นรำยไดอ้ืน่ รวมถงึ

มกีำรบันทกึคำ่ใชจ่้ำยภำษีจำกรำยไดด้ังกล่ำว จ ำนวน 533 ลำ้นบำท 

• คำ่ธรรมเนียมกำรไดม้ำจำกโอนสนิทรัพยใ์ห ้CPNREIT จ ำนวน 84 ลำ้นบำท บันทกึอยูใ่นรำยไดอ้ืน่ 

• ในไตรมำส 1 ปี 2563 กองทรัสต ์GLANDRT ซึง่ GLAND มสีัดสว่นถอืครองรอ้ยละ 15 ไดเ้ลกิกองและเพกิถอน

กำรกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดท้ ำกำรโอนสทิธกิำรบรหิำรงำนใน

โครงกำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ส แกรนด์ พระรำม 9 และโครงกำรยูนิลีเวอร์ เฮำ้ส์ แกรนด์ พระรำม 9 ใหแ้ก่

กองทรัสต ์CPNREIT โดยบรษัิทฯ ไดบั้นทกึรำยกำรดังกล่ำวในงบกำรเงนิรวมดังต่อไปนี้ 

• รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสทิธิกำรเช่ำสนิทรัพย์ จ ำนวน 270 ลำ้นบำท ซึง่บันทกึอยู่ในส่วนแบ่งก ำไร

ขำดทนุจำกบรษัิทร่วม 

• ค่ำใชจ่้ำยในกำรยกเลกิกองทรัสต ์GLANDRT จ ำนวน 227 ลำ้นบำท ซึง่บันทกึอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำร

บรหิำร 
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• ค่ำใชจ่้ำยภำษีจำกเงนิปันผลรับจำก GLANDRT จ ำนวน 62 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลครั ้ง

สดุทำ้ยของ GLANDRT กอ่นยกเลกิกองทรัสต ์

• ค่ำนำยหนำ้กำรขำย asset จำก GLANDRT เขำ้ CPNREIT จ ำนวน 56 ลำ้นบำท บันทกึอยู่ในรำยไดค้่ำ

บรหิำรจัดกำร 

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

อืน่ๆ และเป็นกำรบันทกึรำยไดค้รัง้เดยีวตำมมำตรฐำนกำรบัญช ีอย่ำงไรก็ด ีรำยกำรดังกล่ำวไม่มผีลต่อกระแสเงนิ

สด รวมถงึมกีำรบันทกึคำ่ใชจ่้ำยภำษีจำกรำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่เงนิทนุ จ ำนวน 559 ลำ้นบำท 

 ผลกระทบทีส่ าคญัจากมาตรฐานรายงานทางการเงนิตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ 

บรษัิทฯ ไดพ้จิำรณำผลกระทบจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มำ ต่องบ

กำรเงนิของบรษัิทฯ โดยเฉพำะมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ (TFRS16) ซึง่อำจมีควำม

แตกต่ำงจำกผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่กดิขึน้จรงิ จงึสรุปผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยทำงบัญชตี่องบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จในไตรมำส 1 ปี 2564  ไดด้ังนี้ 

• ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จำกกำรใหค้วำมช่วยเหลือรำ้นคำ้ต่ำงๆ ในรูปแบบส่วนลดค่ำเช่ำที่

บรษัิทฯ ประมำณกำรณ์ไว ้โดยมผีลกระทบต่อรำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำรที่จะทยอยรับรูส้่วนลดค่ำเชำ่เป็นลักษณะ

เสน้ตรงตลอดอำยุสัญญำของผูเ้ชำ่ตำมมำตรฐำนบัญช ีจ ำนวน 129 ลำ้นบำท และมผีลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษี

จำกกำรบันทึกรำยกำรค่ำเช่ำดังกล่ำว จ ำนวน 26 ลำ้นบำท ซึง่รำยกำรดังกล่ำวไม่มีผลต่อกระแสเงินสด (ดู

รำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 3 เรื่อง “ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)”) 

• การปรบัปรุงมูลค่าสญัญาเช่าเงนิทุน บริษัทฯ มีกำรบันทึกลูกหนี้ที่เกดิจำกกำรเขำ้ท ำสัญญำเช่ำเงินทุน 

(Financial lease) กับ CPNREIT ตัง้แตไ่ตรมำส 1 ปี 2563 ซึง่สะทอ้นถงึมูลค่ำปัจจุบัน (Present value) ณ วันที่

เขำ้ท ำรำยกำร และจะทยอยรับรูก้ำรเปลีย่นแปลงของมูลค่ำสัญญำดังกล่ำวผ่ำนรำยไดจ้ำกกำรลงทุนไปจนถงึปี 

2568 ทีจ่ะรับรูก้ระแสเงนิสดจรงิ โดยมบัีนทกึในไตรมำสเป็นจ ำนวน 321 ลำ้นบำท  

 

ผลกระทบท ัง้หมดจากรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ าและจากการเปลีย่นแปลงนโยบายทางบญัชตี่องบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2564 มดีงันี ้
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ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ไมร่วมผลกระทบจำกรำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำและจำกมำตรฐำน TFRS16 

ทีก่ล่ำวไวก้อ่นหนำ้ ซึง่เป็นขอ้มูลทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระมำณกำรณ์อย่ำงดทีีส่ดุ เพือ่สะทอ้นต่อผลกำรด ำเนนิงำนตำมควำมเป็น

จรงิ และอำจมีควำมแตกต่ำงจำกขอ้มูลบนงบกำรเงนิของบรษัิทฯ ซึง่ไดร้ับกำรตรวจสอบและ/หรือสอบทำนแลว้โดยผู ้

ตรวจสอบบัญชทีีไ่ดร้ับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(กลต.) 

 

รายไดร้วม 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มรีำยไดร้วม 6,648 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 22.4 

จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยหลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ

และบรกิำรเนื่องจำกมกีำรใหค้วำมชว่ยเหลอืแกผู่เ้ชำ่ โดยไดย้กเวน้ค่ำเชำ่และให ้

ส่วนลดแก่ผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

ระลอกทีส่องในชว่งปลำยปีทีผ่่ำนมำตำมทีไ่ดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้  

ตน้ทนุรวม 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มตีน้ทุนรวม 3,519 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 12.9 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมำจำกกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมี

ประสทิธภิำพแมว้่ำจะกลับมำเปิดใหบ้รกิำรศนูยก์ำรคำ้ตำมปกตใินชว่งทีก่ำรระบำด

คลีค่ลำย กอปรกับตน้ทุนธุรกจิต่ำงๆ ที่ลดลงซึง่ยังคงเป็นไปในทศิทำงเดียวกับ

รำยได ้

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำยบุคลำกร ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ ์ค่ำ

เครื่องใชส้ ำนักงำนและของใชส้ิน้เปลอืง ค่ำเช่ำโรงแรม ฮลิตัน พัทยำ ที่จ่ำยให ้

CPNREIT ค่ำธรรมเนียมและค่ำที่ปรกึษำต่ำงๆ รวมถึงค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด

จ ำหน่ำยอปุกรณ์ส ำนักงำนและสนิทรัพยข์องโรงแรม 

บรษัิทฯ มคี่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 1 ปี 2564 เท่ำกับ 1,275 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 7.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเป็นผลจำกค่ำใชจ่้ำย

กำรตลำดและประชำสัมพันธท์ี่ลดลงจำกชว่งสถำนกำรณ์ปกตเิพือ่ควบคุมและลด

ควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำด และมีกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรใหม้ี

ประสทิธผิลและสอดคลอ้งกับรำยไดท้ีล่ดลงเพือ่รักษำกำรด ำเนนิธรุกจิใหเ้ป็นปกติ

ในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน สง่ผลใหส้ัดสว่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดร้วมอยู่ที่

รอ้ยละ 19.2 เพิ่มขึ้นจำกรอ้ยละ 16.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำก
ภำพรวมของรำยไดล้ดลงจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำด ซึง่เป็นสัดสว่นทีม่ำกกว่ำ

กำรลดลดของคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ และอตัราก าไรจากการด าเนนิงาน 

บรษัิทฯ มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ไม่รวมรำยไดอ้ื่นส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2564 รอ้ยละ 

44.9 ลดลงจำกรอ้ยละ 50.8 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น สว่นอัตรำก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำนอยู่ที่รอ้ยละ 27.8 ลดลงจำกรอ้ยละ 36.6 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

เนื่องจำกผลกระทบทำงดำ้นรำยได ้รวมถงึมกีำรระบำดของ COVID-19 ระลอกที่

สอง ทัง้นี้ บรษัิทยังคงมีมำตรกำรกำรลดตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำรบรหิำรอย่ำง

ตอ่เนื่อง 
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ก าไรสุทธ ิ

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธเิทำ่กับ 1,193 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

51.0 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยหลักมำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของ COVID-19 ที่กระทบต่อรำยไดใ้นทุกธุรกจิ แต่อย่ำงไรก็ตำม 

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยใหอ้ยู่ในระดับ

เหมำะสมเพื่อใหธุ้รกจิสำมำรถรักษำกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นปกติต่อไปไดโ้ดย

ค ำนงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภำคสว่น และรักษำผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร 

           

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และใหบ้รกิำรจ ำนวน 5,835 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 22.0 จำกชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยหลักเป็นผลจำกกำรยกเวน้ค่ำเช่ำและกำรใหส้่วนลดค่ำเช่ำแก่ผูป้ระกอบกำรในศูนยก์ำรคำ้ตำม

แนวทำงปฏบัิตชิว่ยเหลอืผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ กำรจัดกจิกรรมและงำนอเีวน้ทต์่ำงๆ ในชว่งที่

ผำ่นมำยังคงนอ้ยกวำ่ระดับปกต ิท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรจัดกจิกรรมทำงกำรตลำดลดลงเชน่เดยีวกัน  

ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร 

ตน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำร ไดแ้ก ่ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำจำ้งบรกิำรรักษำควำมปลอดภัย และรักษำควำมสะอำด ค่ำใชจ่้ำย

เกีย่วกับพนักงำน คำ่เชำ่ทีด่นิ คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย คำ่ซอ่มแซม คำ่เบีย้ประกัน และภำษีโรงเรอืนของทรัพยส์นิ

ทีค่รอบครองไวเ้พือ่หำประโยชนจ์ำกรำยไดค้ำ่เชำ่ 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มตีน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำรเท่ำกับ 3,122 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 14.0 จำกชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น โดยมสีำเหตหุลักมำจำกปัจจัยดังนี้ 

• ตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภคซึง่เป็นตน้ทุนหลัก (คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 30 ของตน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำร) ไดม้กีำร

ปรับตัวลดลงจำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผลจำกกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทนุอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมปีรมิำณ

กำรใชไ้ฟฟ้ำลดลงจำกกำรคงมำตรกำรประหยัดพลังงำนทีม่ีประสทิธผิลอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึค่ำจำ้งบรกิำรรักษำ

ควำมปลอดภัยและค่ำซอ่มแซมทีล่ดลง โดยตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภคลดลงประมำณรอ้ยละ 17.5 จำกชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น 

• ตน้ทุนกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ และกำรบรกิำรของเอำทซ์อร์สต่ำงๆ ทีล่ดลง สอดคลอ้งกับแนวทำงกำรควบคุม

คำ่ใชจ่้ำยกำรด ำเนนิงำน 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร  

ส ำหรับอัตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ช่ำและบรกิำร ซึง่เป็นธุรกจิหลักของบรษัิทฯ อยู่ที่รอ้ยละ 46.5 ลดลงจำกรอ้ยละ 

51.4 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกรำยไดท้ี่ลดลงในสัดส่วนที่มำกกว่ำตน้ทุนที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ จะ

ยังคงรักษำมำตรกำรและกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพเพือ่ใหอั้ตรำก ำไรของธุรกจิสำมำรถกลับสูร่ะดับปกติ

ไดใ้นอนำคต  
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ผลการด าเนนิงานธุรกจิบรกิารศนูยอ์าหาร 

        

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยอ์าหาร 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศูนย์อำหำรจ ำนวน 95 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 40.8 จำกช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น โดยหลักมำจำกกำรปิดศนูยก์ำรคำ้บำงแห่งชั่วครำว อยำ่งไรก็ตำม กำรกลับมำเปิดใหบ้รกิำรศนูยก์ำรคำ้

มจี ำนวนผูเ้ขำ้มำใชบ้รกิำรเพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

ตน้ทนุบรกิารศนูยอ์าหาร 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มตีน้ทุนบรกิำรศูนยอ์ำหำรเท่ำกับ 71 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 21.8 จำกชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น จำกประสทิธภิำพในกำรบรหิำรตน้ทุนอย่ำงรัดกมุ และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับรำยไดท้ียั่งไม่กลับเขำ้สูร่ะดับปกติ

ในชว่งกอ่นเกดิกำรแพร่ระบำด 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิบรกิารศนูยอ์าหาร  

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำรในปี 2563 รอ้ยละ 24.7 ลดลงจำกรอ้ยละ 43.0 จำกชว่งเดียวกัน

ของปีกอ่น เป็นผลจำกรำยไดท้ีล่ดลงในสัดสว่นทีม่ำกกว่ำตน้ทนุทีล่ดลง 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรม 

         

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 

ธุรกจิโรงแรมถอืเป็นธุรกจิสนับสนุนธุรกจิหลักของบรษัิทฯ โดยในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบ

กจิกำรโรงแรมจ ำนวน 67 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 67.5 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยหลักเป็นผลจำกกำรทีนั่กท่องเทีย่ว

ลดลงจำกกกำรแพร่ระบำด COVID-19 ท ำใหนั้กท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศยังคงถูกจ ำกัดกำรเดนิทำง โรงแรม ฮลิตัน 

พัทยำ มอัีตรำกำรเขำ้พักเท่ำกับรอ้ยละ 19.7 ลดลงจำกรอ้ยละ 61.1 ในปีกอ่น สว่นโรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชั่นเซ็น

เตอร ์อดุรธำนี มอัีตรำกำรเขำ้พักเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 37.3 ลดลงจำกรอ้ยละ 55.9 ในปีกอ่น  

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มีตน้ทุนจำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 70 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 7.5 จำกช่วง

เดยีวกันของปีก่อน เป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับรำยไดท้ี่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ทัง้สองโรงแรมยังคงมีกำรบรหิำรจัดกำร

ตน้ทนุอยำ่งมปีระสทิธภิำพเพือ่สอดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปลีย่นแปลงในชว่งนี ้

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิโรงแรม  

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ธุรกจิโรงแรมรอ้ยละ -3.6 ลดลงจำกรอ้ยละ 63.6 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เป็นผลจำกกำรที่

รำยไดจ้ำกกำรเขำ้พักโรงแรมลดลงจำกผลกระทบกำรระบำดระลอกที่สองช่วงปลำยปีก่อนหนำ้ท ำใหม้ีกำรชะลอตัวของ

อัตรำกำรเขำ้พัก ในขณะทีธ่รุกจิยังคงมตีน้ทนุและคำ่ใชจ่้ำยคงทีแ่ละผันแปรจำกกำรเปิดด ำเดนิงำนตำมปกต ิ 
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ผลการด าเนนิงานธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

      

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 385 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.9 จำกช่วง

เดยีวกันของปีก่อน เป็นผลมำจำกกำรโอนอสังหำรมิทรัพยเ์พิม่ขึน้จำกกำรโอนโครงกำรแนวรำบและคอนโดมเีนียมอย่ำง

ต่อเนื่อง ไดแ้ก่ โครงกำรนิยำม บรมรำชชนนี โครงกำรเอสเซ็นท์ ทำวน์ พษิณุโลก และโครงกำรนินญำ กัลปพฤกษ์ 

โครงกำรนีรติ เชียงรำย และนีรติ บำงนำ โครงกำรคอนโดมิเนียม ฟิล พหล 34 เอสเซ็นท์ อุบลรำชธำนี เอสเซ็นท์          

พำรค์วลิล ์เชยีงใหม่ และ เบ็ล แกรนด ์พระรำม 9 ในกรุงเทพฯ ซึง่ไดร้ับควำมสนใจอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถ

โอนและรับรูเ้ป็นรำยไดต้ำมแผนทีว่ำงไว ้

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทฯ มีตน้ทุนจำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 256 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.1 จำกช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น สอดคลอ้งกับรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

บรษัิทฯ มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ธุรกจิขำยอสังหำรมิทรัพยร์อ้ยละ 33.6 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 31.9 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

เนื่องจำกกำรโอนมีสัดส่วนที่มำจำกทัง้โครงกำรที่พัฒนำบนที่ดนิตดิศูนย์กำรคำ้ที่มีอยู่ก่อนแลว้ และมำจำกโครงกำรที่

พัฒนำใหมซ่ึง่อยูบ่นทีด่นิทีไ่ม่ไดอ้ยู่บรเิวณศนูยก์ำรคำ้หรอืไมเ่ป็นทีด่นิทีม่อียูเ่ดมิ ซึง่เป็นไปตำมแผนกำรโอนทีว่ำงไวทั้ง้ใน

ดำ้นรำยไดแ้ละอัตรำก ำไรขัน้ตน้ 

 



บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
หนำ้ที ่10 จำก 15  

 

 

 

 โครงสรา้งทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มหีนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ลดลงจำก 45,535 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 เป็น 42,177 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 

มนีำคม 2564 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของภำระหนี้เงนิกูย้มืระยะสัน้และยำวจำกสถำบันกำรเงนิ และสำมำรถรักษำ

อัตรำดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 อยูท่ีร่อ้ยละ 2.06 ตอ่ปี ใกลเ้คยีงกับสิน้ปีกอ่นทีร่อ้ยละ 2.04 ตอ่

ปี โดยมหีนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้คงทีใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 54 และดอกเบีย้ลอยตัวในสัดสว่นรอ้ยละ 46 

อัตรำหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยู่ที่ 0.42 เท่ำ 

ลดลงจำกสิน้ปีก่อนหนำ้ที่ 0.48 เท่ำ ซึง่อัตรำส่วนดังกล่ำวยังออยู่ต ่ำ

กว่ำนโยบำยของบรษัิทที ่1 เท่ำ และต ่ำกว่ำระดับเงื่อนไขสัญญำเงนิกู ้

(Debt covenant) ที ่1.75 เท่ำ โดยหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ลดลง จำก

กำรที่บรษัิทฯ ยังคงรักษำกำรบรหิำรสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบและ

รัดกุมและใหค้วำมส ำคัญกับกำรบรหิำรจัดกำรโครงสรำ้งทำงกำรเงนิ

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ มคีวำมยดืหยุ่นต่อสภำวะตลำดเงนิตลำดทุนที่ผัน

ผวน และรักษำตน้ทุนทำงกำรเงินใหอ้ยู่ในระดับที่เหมำะสมกับกำร

ด ำเนนิธรุกจิตอ่ไปในอนำคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2: สรปุงบก าไรขาดทุน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 YoY QoQ 3 เดอืน 3 เดอืน YoY

2563 2563 2564 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 2563 2564 (รอ้ยละ)

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 7,482 6,647 5,964 (20%) (10%) 7,482 5,964 (20%)

ศนูยก์ารคา้ 7,136 6,314 5,640 (21%) (11%) 7,136 5,640 (21%)

อาคารส านักงาน 346 333 324 (6%) (3%) 346 324 (6%)

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 207 68 67 (67%) (1%) 207 67 (67%)

รายไดจ้ากการบรกิารศนูยอ์าหาร 160 126 95 (41%) (25%) 160 95 (41%)

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 350 1,224 385 10% (69%) 350 385 10%

รายไดอ้ืน่ 3,223 244 3,017 (6%) 1138% 3,223 3,017 (6%)

รายไดร้วม 11,423 8,309 9,528 (17%) 15% 11,423 9,528 (17%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 8,570 8,175 6,648 (22%) (19%) 8,570 6,648 (22%)

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 3,633 3,307 3,122 (14%) (6%) 3,633 3,122 (14%)

ศนูยก์ารคา้ 3,536 3,218 3,040 (14%) (6%) 3,536 3,040 (14%)

อาคารส านักงาน 97 89 82 (15%) (7%) 97 82 (15%)

ตน้ทุนจากการประกอบกจิการโรงแรม 75 54 70 (8%) 28% 75 70 (8%)

ตน้ทุนบรกิารศนูยอ์าหาร 91 79 71 (22%) (10%) 91 71 (22%)

ตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรัพย์ 239 794 256 7% (68%) 239 256 7%

ตน้ทนุรวม 4,038 4,235 3,519 (13%) (17%) 4,038 3,519 (13%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 4,038 4,235 3,519 (13%) (17%) 4,038 3,519 (13%)

คา่ใชจ้า่ยการตลาดและบรหิาร 1,724 1,563 1,275 (26%) (18%) 1,724 1,275 (26%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 5,661 2,511 4,734 (16%) 89% 5,661 4,734 (16%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 3,151 2,429 1,854 (41%) (24%) 3,151 1,854 (41%)

ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ/ิภาษี/อืน่ๆ 1,069 493 900 (16%) 82% 1,069 900 (16%)

ก าไรสุทธิ 4,592 2,017 3,835 (16%) 90% 4,592 3,835 (16%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 2,432 1,719 1,193 (51%) (31%) 2,432 1,193 (51%)

ก าไรสุทธติอ่หุน้พืน้ฐาน (บาท) 1.02 0.45 0.85 (16%) 90% 1.02 0.85 (16%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 0.54 0.38 0.27 (51%) (31%) 0.54 0.27 (51%)

หน่วย : ลา้นบาท
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(1) อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ บันทกึบัญชตีำมรำคำตน้ทนุและตัดคำ่เสือ่มรำคำแบบเสน้ตรงตำมอำยขุองสนิทรัพย ์ทัง้น้ี มลูคำ่อสังหำรมิทรัพยเ์พื่อ

กำรลงทุนตำมรำคำประเมินอยู่ที่ 350,420 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกับ 252,051 ลำ้นบำท) โดยสำมำรถดู

รำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิประจ ำปี 2563 ขอ้ 12 หัวขอ้ “อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ” 

 

       

ตารางที ่3: สรปุฐานะทางการเงนิ

ณ สิน้ปี ณ สิน้ ไตรมาส 1 YTD

2563 2564 (รอ้ยละ)

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 9,225 9,004 (2%)

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 14,661 15,308 4%

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 23,886 24,312 2%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

อสงัหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1) 159,983 157,691 (1%)

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 3,242 3,206 (1%)

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 34,664 37,348 8%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 197,888 198,245 0%

สนิทรพัยร์วม 221,774 222,557 0%

หนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ - ภายใน 1 ปี 18,131 10,810 (40%)

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 12,423 12,869 4%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 30,554 23,679 (23%)

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ 28,355 32,338 14%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 85,741 85,755 0%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 114,096 118,093 4%

หนีส้นิรวม 144,650 141,773 (2%)

สว่นของผูถ้อืหุน้

ก าไรสะสม - ยังไมไ่ดจั้ดสรร 58,782 62,527 6%

สว่นของผูถ้อืหุน้อืน่ 18,341 18,257 (0%)

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 77,123 80,784 5%

หน่วย : ลา้นบาท
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(1)  ผลตอบแทนสนิทรัพยแ์ละผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ค ำนวณจำกก ำไรสทุธยิอ้นหลัง 12 เดอืน 

(2)  อัตรำสว่นหน้ีสนิมภีำระดอกเบีย้สทุธจิำกเงนิสดและเทยีบเทำ่เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่ครำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4: อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 YoY QoQ

2563 2563 2564 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 51% 47% 46% (5%) (2%)

การใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 51% 50% 48% (4%) (3%)

การประกอบกจิการโรงแรม 64% 20% (4%) (67%) (24%)

การบรกิารศนูยอ์าหาร 43% 37% 25% (18%) (12%)

การขายอสงัหารมิทรัพย์ 32% 35% 34% 2% (1%)

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 50% 30% 50% 0% 19%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 37% 30% 28% (9%) (2%)

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 40% 24% 40% 0% 16%

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 28% 21% 18% (10%) (3%)

อัตราผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ (ROE)(1) (รอ้ยละ) 18% 12% 11% (6%) (1%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 15% 7% 5% (9%) (2%)

อตัราสว่นประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)(1) (รอ้ยละ) 7% 5% 4% (3%) (1%)

ณ สิน้ปี ไตรมาส 1 YTD

2563 2564 (หน่วย)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.78 1.03 0.25

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.30 0.38 0.08

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.88 1.75 (0.13)

อัตราสว่นหนีส้นิมภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้(2) (เท่า)
0.48 0.42 (0.06)
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แผนธุรกจิในอนาคต 
 

 แนวโนม้ผลการด าเนนิงานปี 2564 

บรษัิทฯ ไดเ้ตรียมแผนธุรกจิประจ ำปี 2564 ซึง่อยู่บนพื้นฐำนของกำรประมำณกำรที่ยังมีผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 ในรอบปัจจุบันอยู่ โดยบรษัิทฯ มกีำรตดิตำมแผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำสอย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มปรับเปลี่ยน

แผนธุรกจิใหส้อดคลอ้งกับตำมสภำวะเศรษฐกจิและอุตสำหกรรมทีเ่ปลีย่นไปตลอดเวลำ โดยหำกสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ 

COVID-19 ไดใ้นทีส่ดุ บรษัิทฯ คำดวำ่จะเห็นกำรฟ้ืนตัวของรำยไดท้ีค่่อนขำ้งรวดเร็วและแข็งแกร่งเหมอืนกับชว่งครึง่หลังของปี 

2563 ประกอบกับควำมคบืหนำ้ของกำรฉีดวัคซนีและมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิต่ำงๆ ทีจ่ะชว่ยบรรเทำผลกระทบทีเ่กดิขึน้ซึง่จะ

ส่งเสริมใหก้ำรบริโภคและกำรท่องเที่ยวฟ้ืนตัวขึน้ได ้และจะช่วยสนับสนุนธุรกจิของบริษัทฯ ใหฟ้ื้นตัวเร็วขึน้ดว้ยเช่นกัน 

นอกจำกนี้ในปี 2564 จะมีศูนย์กำรคำ้ใหม่เปิดใหบ้ริกำรเพิม่เติมอีก 2 แห่ง ซึง่จะช่วยท ำใหร้ำยไดเ้ติบโตต่อไปในอนำคต 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีควำมพรอ้มในกำรปรับแผนกำรด ำเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์และภำวะเศรษฐกจิที่อำจ

เปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่  

นอกจำกนี้  บริษัทฯ มีควำมตั ้งใจในกำรบริหำรตน้ทุนกำรด ำเนินงำนและค่ำใชจ่้ำยใหม้ีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกับ

สภำพแวดลอ้มกำรด ำเนนิงำนและทศิทำงของรำยไดใ้หใ้กลเ้คยีงทีส่ดุ โดยสำมำรถลดและควบคุมค่ำใชจ่้ำยแปรผัน (Variable 

cost) ไดอ้ย่ำงดใีนช่วงปีที่ผ่ำนมำ อำท ิค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใชจ่้ำยกำรตลำดและกำรบรหิำรธุรกจิเป็นตน้ ซึง่แผนกำรบรหิำร

ตน้ทุนกำรด ำเนินงำน ประกอบกับควำมสำมำรถในกำรรักษำฐำนรำยไดท้ี่กล่ำวไว ้จะช่วยรักษำอัตรำก ำไรของบรษัิทฯ ใหไ้ด ้

ใกลเ้คยีงกับปีกอ่น และจะมกีำรควบคมุกำรใชจ่้ำยอยำ่งเคร่งครัดแมส้ถำนกำรณ์จะฟ้ืนตัวต่อไปในอนำคต เพือ่ท ำใหอั้ตรำกำรท ำ

ก ำไรของบรษัิทฯ ปรับตัวเพิม่ขึน้ไดต้อ่ไป 

 

แผนธุรกจิในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 

บรษัิทฯ ไดต้ัง้เป้ำหมำยทำงธุรกจิในระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) โดยจะรักษำอัตรำกำรเตบิโตของรำยไดเ้ฉลีย่ต่อปีใหใ้กลเ้คยีง

กับแผนเดมิที่ตัง้ไวป้ระมำณรอ้ยละ 10 จำกกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำรมิทรัพยแ์บบผสม (Mixed-use Development) แห่ง

ใหม่ รวมถงึกำรปรับปรุงสนิทรัพยท์ีม่ีอยู่ในปัจจุบันเพือ่เพิม่มูลค่ำ และพัฒนำโครงกำรที่พักอำศัย โครงกำรโรงแรมและอำคำร

ส ำนักงำน ทัง้ส่วนที่ประกำศแผนกำรพัฒนำแลว้และส่วนที่ยังไม่ไดป้ระกำศ และไดเ้ตรียมควำมพรอ้มดำ้นกำรฐำนะกำรเงนิ 

รักษำกระแสเงนิสดและสภำพคล่องใหเ้พียงพอต่อกำรรองรับกำรด ำเนนิธุรกจิท่ำมกลำงสภำพแวดลอ้มที่ทำ้ทำยจำกกำรแพร่

ระบำดโรค COVID-19 เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ทัง้นี้ บรษัิทฯ ยังเชือ่มั่นในกลยุทธก์ำรเตบิโตดว้ย

วสิัยทัศน์ “Center of Life” โดยเชือ่ว่ำธุรกจิที่บรษัิทฯ ด ำเนินกำรอยู่ ยังเป็นศูนย์กลำงกำรใชช้วีติที่มอบควำมสุขและสรำ้ง

ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลำ รวมทัง้เป็นสถำนทีป่ลอดภัยในกำรใชช้วีติของทุกคนในแต่ละชมุชน โดยไดม้กีำรศกึษำแนว

ทำงกำรพัฒนำและบรหิำรจัดกำรโครงกำรต่ำงๆ เพือ่ตอบรับพฤตกิรรมลกูคำ้และแนวทำงกำรด ำเนนิธรุกจิของรำ้นคำ้ทีเ่ปลีย่นไป

สู ่(New Normal) ไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 

จำกกำรที่บรษัิทฯ เล็งเห็นศักยภำพในกำรพัฒนำโครงกำรศูนย์กำรคำ้ในลักษณะพื้นที่แบบผสม (Mixed-use project) โดย

วำงแผนใชป้ระโยชน์จำกที่ดนิที่เหลอือยู่ในบรเิวณศูนยก์ำรคำ้ในปัจจุบันเพื่อพัฒนำธุรกจิเกีย่วเนื่องอืน่ๆ อำท ิโครงกำรที่พัก

อำศัย อำคำรส ำนักงำน และโรงแรม เพือ่สนับสนุนธรุกจิศูนยก์ำรคำ้ซึง่เป็นธรุกจิหลักใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและสรำ้งมูลค่ำเพิม่

แกบ่รษัิทฯ ตอ่ไป โดยไดป้ระกำศแผนกำรพัฒนำโครงกำรใหม ่อำท ิเซ็นทรลั อยธุยา (เปิดปี 2564) เซ็นทรลั ศรรีาชา (เปิด

ปี 2564) เซ็นทรลั จนัทบรุ ี(เปิดปี 2565) และดสุติ เซ็นทรลั พารค์ (ทยอยเปิดตัง้แตปี่ 2566-2567 เป็นตน้ไป)  

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ มแีผนปรบัปรงุศนูยก์ารคา้เดมิอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่เพิม่ศักยภำพกำรแขง่ขันต่อไป มกีำรศกึษำแนวทำงกำร

พฒันาโครงการใหม่ทีย่งัไม่ไดป้ระกาศ ซึง่รวมถงึที่ดนิรอกำรพัฒนำภำยใต ้GLAND อกีทัง้ยังคงเดนิหนำ้พัฒนำโครงกำร

ต่ำงๆ อำท ิอาคารส านกังาน โรงแรม และโครงการทีพ่กัอาศยั ภำยใตค้วำมเป็น Center of Life ทีจ่ะเสรมิควำมแข็งแกร่ง

ของธุรกจิหลัก สรำ้งกำรเตบิโตของรำยไดแ้ละผลตอบแทนทีด่อีย่ำงย่ังยนืในระยะยำว อกีทัง้ บรษัิทฯ ไดศ้กึษำโอกาสเขา้ซือ้

กจิการ (M&A) ในสนิทรัพยแ์ละธรุกจิทีม่ศัีกยภำพเตบิโตสงู และใหผ้ลตอบแทนกำรลงทนุทีด่ ีรวมทัง้ศกึษำโอกำสการลงทุน

ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นประเทศทีม่โีอกำสและศักยภำพในกำรเตบิโต อำท ิมำเลเซยี และเวยีดนำม รวมถงึกำร

ลงทุนในธุรกจิใหม่ เพือ่ขยำยชอ่งทำงในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละสอดคลอ้งกับแผนกำรเตบิโตตำมเป้ำหมำยในอนำคตอย่ำงมั่นคง

และยั่งยนื 
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การรว่มลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ปูแบบผสมบนทีท่ ีด่นิสถานทตูองักฤษในกรงุเทพฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษัิทเมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2564 มีมตกิำรร่วมลงทุนในบรษัิท เซ็นทรัล แอนด ์ฮ่องกงแลนด ์

จ ำกัด (“CHKL”) ซึง่เป็นบรษัิทร่วมทุนระหว่ำงบรษัิท ซอี ีโฮลดิง้ จ ำกัด (“CE Holding”) และบรษัิท เอชเคแอล (ไทย ดเีวลล

อปเมน้ท)์ จ ำกัด (“HKL (Thai Development)”) โดยบรษัิทจะเขำ้ร่วมลงทุนผ่ำน CE Holding (บรษัิทร่วมทุนระหว่ำงบรษัิท

และบรษัิท หำ้งเซ็นทรัลดพีำทเมนทส์โตร์ จ ำกัด (“HCDS”) ซึง่ภำยหลังกำรร่วมลงทุน CHKL จะมีสัดส่วนกำรถือหุน้ระหว่ำง 

บรษัิท HCDS และ HKL (Thai Development) เป็นรอ้ยละ 25 : 26 : 49 ตำมล ำดับ กำรร่วมลงทุนมีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนำ

โครงกำรอสงัหำรมิทรัพยร์ูปแบบผสมบรเิวณถนนวทิยแุละซอยสมคดิ กรุงเทพมหำนคร 
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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 คาดเปิดใหบ้รกิาร    

ทีพั่กอาศัย - แนวสงู หอ้ง ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ฟิล พหล 34 358 4/2562  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 42 โอนรอ้ยละ 39

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 87

เอสเซ็นท ์พารค์วลิล ์เชยีงใหม ่ 450 4/2563  ยอดจองกว่ารอ้ยละ 60 โอนรอ้ยละ 48

ทีพั่กอาศัย - แนวราบ ยนูติ ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

นยิาม บรมราชชนนี 71 4/2561    โอนแลว้ 11 ยูนติ 

เอสเซ็นท ์ทาวน ์พษิณุโลก 311 1/2563    โอนแลว้ 42 ยูนติ 

นนิญา กลัปพฤกษ ์ 144 1/2563    โอนแลว้ 32 ยูนติ 

นรีต ิเชยีงราย 183 4/2563    โอนแลว้ 17 ยูนติ 

นรีต ิบางนา 156 4/2563    โอนแลว้ 8 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
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