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ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 
 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 เศรษฐกจิไทยไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกที่ 4 ซึง่มี

แนวโนม้ผูต้ดิเชือ้เพิม่สงูขึน้ สง่ผลใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิในประเทศหดตัวในเกอืบทุกดำ้น สง่ผลใหภ้ำพรวมเศรษฐกจิไน

ไตรมำส 3 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อนปรับลดลง เนื่องมำจำกกำรบรโิภคของครัวเรือนและภำคเอกชน

ลดลงตำมควำมกังวลของกำรแพร่ระบำด กำรลงทุนของภำคเอกชนรวมถงึกำรลงทุนภำครัฐทีช่ะลอตัวลง ในสว่นของภำค

กำรท่องเที่ยวซึง่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกจิไทยที่ส ำคัญ ยังคงไดร้ับผลกระทบแมว้่ำจะเริ่มใหนั้กท่องเที่ยวที่ผ่ำน

ขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรตรวจ COVID-19 สำมำรถเดนิทำงมำท่องเที่ยวที่ภูเก็ตไดต้ัง้แต่ช่วงเดือนกรกฎำคม 2564

อย่ำงไรก็ตำม หลำยประเทศกำรแพร่ระบำดมีแนวโนม้ที่ดีข ึน้เศรษฐกิจเริม่ฟ้ืนตัวท ำใหภ้ำคกำรส่งออกฟ้ืนตัวขึน้ตำม

เศรษฐกจิประเทศคู่คำ้ ทัง้นี้ ทำงภำครัฐและภำคเอกชนยังคงร่วมกันด ำเนนิกำรกระจำยวัคซนีเพือ่ใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิ

ด ำเนนิตอ่ไปได ้นอกจำกนี้ยังก ำหนดนโยบำยชว่ยเหลอืเยยีวยำเพิม่เตมิแกก่ลุม่ทีไ่ดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-

19 แต่จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดที่ดังกล่ำว ส่งผลใหปี้ 2564 เศรษฐกจิไทยมีแนวโนม้ขยำยตัวไดต้ ่ำกว่ำที่เคย

คำดกำรณ์ไว ้ธนำคำรแห่งประเทศไทยจงึไดป้รับลดประมำณกำรเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2564 จำกเดมิคำดว่ำ

ขยำยตัวระหว่ำงรอ้ยละ 1.8 มำเป็นขยำยตัวรอ้ยละ 0.7 โดยคงอัตรำดอกเบีย้นโยบำยไวท้ีร่อ้ยละ 0.5 เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ

และรักษำเสถยีรภำพระบบกำรเงนิตอ่ไป 

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

ประจ ำไตรมำส 3 ปี 2564 มีรำยไดร้วม 5,103 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 32.9 และก ำไรสุทธ ิ229 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

90.8 (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 บรษัิทฯ มรีำยไดร้วม 20,995 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 11.6 และก ำไรสทุธ ิ5,332 ลำ้นบำท 

ลดลงรอ้ยละ 29.3 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) หำกไมร่วมรำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้ประจ ำและผลกระทบจำกมำตรฐำนรำยงำน

ทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 4,808 ลา้นบาทและขาดทนุสุทธ ิ199 ลา้นบาท (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 บรษัิทฯ 

มรีำยไดร้วม 17,389 ลำ้นบำทและก ำไรสทุธ ิ1,687 ลำ้นบำท) โดยหลักมำจำกกำรทีร่ำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำรไตรมำส 3 ปี 

2564 ไดร้ับผลกระทบจำกมำตรกำรล็อคดำวน์ท ำใหม้ีกำรปิดใหบ้รกิำรศูนยก์ำรคำ้ชั่วครำวในพื้นที่เสีย่งเป็นเวลำเกอืบ 2 

เดอืน หำกเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ทีศ่นูยก์ำรคำ้ทุกแหง่เปิดบรกิำรตำมปกตแิละฟ้ืนตัวจำกสถำนกำรณ์ COVID-

19 รอบแรกไดค้่อนขำ้งมำก อยำ่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรลดตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำรบรหิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพอย่ำง

ต่อเนื่องและเป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว ้เพื่อลดผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อผลกำรด ำเนินงำนใหไ้ดม้ำกที่สุด  และเพื่อรักษำ

ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่  

สบืเนื่องจำกทีบ่รษัิทฯ ไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ระลอกทีส่ำม

และสีซ่ ึง่ต่อมำเมื่อมีจ ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่สูงขึน้ ในช่วงเดอืนกรกฎำคมทำงภำครัฐจงึประกำศมำตรกำรจ ำกัดพื้นที่ควบคุม

ตำ่งๆ เพือ่ลดกำรแพร่ระบำด บรษัิทฯ จงึด ำเนกิำรปิดศนูยก์ำรคำ้ชั่วครำวในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และจังหวัดควบคุม

สงูสดุซึง่เป็นพืน้ทีเ่สีย่งโดยเปิดใหบ้รกิำรเฉพำะในสว่นทีจ่ ำเป็นตำมทีภ่ำครัฐก ำหนด ทัง้นี้บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคัญในกำร

ด ำเนนิมำตรกำรเชงิรุกดำ้นกำรรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของลูกคำ้และผูม้ำใชบ้รกิำรภำยในศูนยอ์ย่ำงเขม้งวด 

พรอ้มทัง้ค ำนงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภำคสว่นเป็นหลัก และมนีโยบำยบรหิำรตน้ทนุและจัดสรรทรัพยำกรภำยในบรษัิทให ้

เกดิประสทิธภิำพสูงสุด รวมไปถงึกำรบรหิำรจัดกำรกระแสเงนิสดใหม้ีควำมเพยีงพอต่อกำรด ำเนินธุรกจิในสภำวะกำรณ์ที่

ยังคงมีควำมไม่แน่นอน ปัจจุบันบรษัิทฯ บรหิำรจัดกำรศูนยก์ำรคำ้ทัง้สิน้ 34 แห่ง มีพื้นที่ใหเ้ช่ำสุทธริวม 1.8 ลำ้นตำรำง

เมตร (ตร.ม.) รวมถงึมอัีตรำกำรเชำ่พืน้ทีศ่นูยก์ำรคำ้ในประเทศเฉลีย่ ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2564 เทำ่กับรอ้ยละ 91  
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เหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาส 3 ปี 2564 

การบรหิารจดัการและด าเนนิธุรกจิภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 

 

▪ ใหค้วามรว่มมอืปฏบิตัติามขอ้ก าหนดควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในเขตพืน้ทีเ่สีย่งสูง และจดั
สถานทีก่ระจายวคัซนีในศูนยก์ารคา้ท ัว่ประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง 

ในชว่งเดอืนกรกฎำคม 2564 ทำงภำครัฐจงึประกำศมำตรกำรจ ำกัดพืน้ทีค่วบคุมตำ่งๆเพือ่ลดกำรแพร่ระบำด บรษัิทฯ 

จงึด ำเนิกำรปิดศูนยก์ำรคำ้ชั่วครำวในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และจังหวัดควบคุมสูงสุดซึง่เป็นพื้นที่เสีย่งช่วง

ตัง้แต่วันที ่12 กรกฎำคม ไปจนถงึ 31 สงิหำคม 2564 โดยภำยในศูนยฯ์ทีม่ีกำรประกำศปิดใหบ้รกิำรชั่วครำวยังคง

สำมำรถเปิดใหบ้รกิำรในสว่นทีจ่ ำเป็น อำทเิชน่ ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต และ รำ้นขำยยำ และพืน้ทีฉี่ดวัคซนี สว่นรำ้นอำหำร

ไมอ่นุญำตใหน่ั้งรับประทำน ขณะทีบ่รกิำร delivery และ take away ก็ไดร้ับผลกระทบจำกมำตรกำรทีเ่ขม้งวดในชว่ง

ระยะเวลำหนึ่ง โดยศูนย์ฯ ในพื้นที่ดังกล่ำวไดม้ีกำรปรับลดเวลำกำรใหบ้รกิำรใหส้อดคลอ้งตำมประกำศจำกทำง

ภำครัฐ และงดกำรจัดกจิกรรมกำรตลำดต่ำงๆ เมือ่วันที ่1 กันยำยน 2564 ภำครัฐไดป้ระกำศผ่อนคลำยมำตรกำรล็อค

ดำวน์ โดยศูนยก์ำรคำ้สำมำรถกลับมำเปิดด ำเนนิกำรไดอ้กีครัง้โดยยังจ ำกัดเวลำเปิดใหบ้รกิำร ทัง้นี้มกีำรผ่อนคลำย

ธรุกจิตำ่งๆเพิม่เตมิรวมถงึใหร้ับประทำนอำหำรภำยในรำ้นไดจ้ ำกัดไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนทีน่ั่ง ซึง่บรษัิทฯ เห็น

กำรฟ้ืนตัวที่ดขี ึน้อย่ำงต่อเนื่องเป็นล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม ภำพรวมในช่วงไตรมำส 3 ปี 2564 ผูม้ำใชบ้รกิำรภำยใน

ศูนยก์ำรคำ้ไดร้ับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพำะศูนยฯ์ ทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพฯและปรมณฑล อย่ำงไรก็ตำม ศูนยฯ์ ใน

ต่ำงจังหวัดผลกระทบยังอยู่ในวงจ ำกัดเนื่องจำกยังคงเปิดใหบ้รกิำรและมฐีำนลูกคำ้ในประเทศทีแ่ข็งแกร่ง บรษัิทฯ มี

กำรตดิตำมสถำนกำรณ์อยำ่งใกลช้ดิ พรอ้มปรับกลยทุธก์ำรบรหิำรศนูยก์ำรคำ้เพือ่ตอบรับควำมตอ้งกำรของกลุม่ลูกคำ้

ในประเทศอยู่ตลอดเวลำ กอปรกับกำรปฏบัิตติำมแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอำด มั่นใจ” อย่ำงเขม้งวดเพือ่ตอบรับวถิี

ชวีติใหม่ (New Normal) และสำมำรถเพิม่ควำมมั่นใจใหกั้บผูม้ำใชบ้รกิำรภำยหลังจำกคลำยล็อคดำวน์ได ้ในส่วน

ของยอดขำยรำ้นคำ้มรีะดับทีค่่อนขำ้งใกลเ้คยีงและสอดคลอ้งกับระดับของจ ำนวนผูม้ำใชบ้รกิำรภำยในศนูยโ์ดยเฉลีย่  

ซึง่บรษัิทฯ จัดสรรพืน้ทีส่ว่นกลำง หรอื Convention Hall ทีม่พีืน้ทีข่นำดใหญใ่นศนูยก์ำรคำ้ของบรษัิทฯ กวำ่ 23 แหง่

ท่ัวประเทศ รวมพืน้ทีก่วำ่ 40,000 ตร.ม. ในกำรใหบ้รกิำรฉีดวัคซนีใหกั้บประชำชนได ้เพือ่สำมำรถเร่งกำรฉีดวัคซนีให ้

ประชำชนทกุภมูภิำคอยำ่งรวดเร็วทีส่ดุเพือ่เป็นกำรชว่ยฟ้ืนกจิกรรมทำงเศรษฐกจิในทำงหนึง่ 

 

▪ ด าเนนิมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืรา้นคา้ ผูเ้ชา่ และพนัธมติรทางธุรกจิอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มท ัง้เปิดโมเดล

ธุรกจิใหมเ่นน้ย า้ความแข็งแกรง่ของ Business Ecosystem 

บรษัิทยังคงใหค้วำมชว่ยเหลอืในดำ้นกำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่อยำ่งต่อเนื่องระหว่ำงทีย่ังมผีลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดโดยในชว่งล็อคดำวน์ไดพ้จิำรณำยกเวน้ค่ำเชำ่ใหแ้กผู่เ้ชำ่ทีไ่ดร้ับผลกระทบไม่สำมำรถเปิดด ำเนนิกจิกำร

ไดต้ำมปกต ิรวมถงึภำยหลังจำกผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์มีกำรใหส้่วนลดค่ำเช่ำแลว้แต่กรณีตำมผลกระทบที่

ไดร้ับและอยู่ในระดับทีเ่หมำะสมเพือ่ชว่ยเหลอืเยยีวยำรำ้นคำ้ในศูนยก์ำรคำ้ของบรษัิทฯ โดยพจิำรณำจำกกำรฟ้ืนตัว

ของจ ำนวน Traffic ของศูนยก์ำรคำ้ ประเภทของธุรกจิที่ไดร้ับผลกระทบ และยอดขำยรำ้นคำ้ เป็นหลัก ซึง่ระหว่ำง

ชว่งล็อคดำวนม์กีำรชว่ยเหลอืรำ้นคำ้ผูเ้ชำ่โดยเปิดโอกำสใหเ้ขำ้ถงึชอ่งทำงกำรขำยแบบ Omnichannel เชน่ Chat & 

Shop, Drive-Thru และ Delivery  

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดป้ระกำศโมเดลธุรกจิใหม่เพือ่พันธมติรธุรกจิ 1) กำรท ำธุรกจิใหม้คีวำมยั่งยนื หรอื Enable to scale 

up your business มีกำรพัฒนำโครงกำรแบบ  Fully Integrated Mixed-use development และ เพิ่ม  Brand 

Exposure ช่วยเพิม่ regular traffic ที่มีอยู่แลว้ใหแ้ข็งแกร่ง 2) พื้นที่ส่วนกลำงใหบ้รกิำรและอ ำนวยควำมสะดวก 

สะอำดและปลอดภัยแก่ลูกคำ้ หรือ Excellent services and facilities รวมถึงกำรท ำ CRM Marketing (Retail 

academy, CPN Lead ในกำรส่งเสรมิ SME ต่ำงๆ และคดิคน้บรกิำรบนแพลตฟอร์มใหม่ๆ (new disruptive sales 

channels) อำท ิChat & Shop, Central Kitchen 3) ดงึรำ้นคำ้เขำ้ร่วมใน ecosystem ของ The 1 หรือ Empower 

with Big Data โดยพัฒนำแพลตฟอรม์ส ำหรับรำ้นคำ้ The 1 Biz เพือ่ชว่ยเหลอืรำ้นคำ้ใหส้ำมำรถเขำ้ใจลูกคำ้ไดม้ำก

ขึน้จำกฐำนสมำชกิ The 1 ซึง่ชว่ยใหร้ำ้นคำ้ผูเ้ชำ่สำมำรถสรำ้งแคมเปญกำรตลำดใหต้รงกับกลุ่มเป้ำหมำยและขยำย

ฐำนลกูคำ้ตอ่ไปได ้ 

 

▪ ควบคมุคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุเพือ่รกัษาอตัราการท าก าไรและกระแสเงนิสดอยา่งตอ่เนือ่ง  

โดยบรษัิทฯ ยังคงเนน้ย ้ำกำรจัดกำรและบรหิำรตน้ทุน ค่ำใชจ่้ำยผันแปรต่ำงๆ อำท ิค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใชจ่้ำยผู ้

ใหบ้รกิำรจำกภำยนอก (Outsource) ใหเ้หมำะสมและรัดกุม รวมถงึมีกำรลดค่ำใชจ่้ำยที่ไม่จ ำเป็นท่ัวทัง้องค์กรซึง่

เป็นไปตำมแผนที่วำงไว ้เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกำรที่รำยไดท้ี่ยังไม่ฟ้ืนตัวมำอยู่ในระดับปกติและเพื่อรักษำ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และเพื่อรองรับสภำวะกำรด ำเนินธุรกจิท่ำมกลำงวกิฤต COVID-19 ทัง้นี้ บรษัิทฯ ได ้

เตรยีมควำมพรอ้มดำ้นกระแสเงนิสดและสภำพคล่องใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนนิธรุกจิอย่ำงต่อเนื่องในสถำนกำรณ์ที่ยัง

มคีวำมไมแ่น่นอนและเป็นกำรรักษำโครงสรำ้งเงนิทนุใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมำะสมต่อไป 
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การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use development) 

 ณ ไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มโีครงกำรอสังหำรมิทรพยท์ีพ่ัฒนำและเปิดจองแลว้ทัง้สิน้ 19 โครงกำร โดยเนน้กลยุทธ์กำร

พัฒนำโครงกำรคอนโดมเินียมทีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณศนูยก์ำรคำ้ซึง่ไดร้ับกำรตอบรับเป็นอยำ่งดทัีง้ในดำ้นกำรจองซือ้ เนน้ย ้ำควำมเป็น

ผูน้ ำในกำรพัฒนำอสังหำรมิทรัพยแ์บบ Mixed-use เพื่อกำรสรำ้งฐำนกำรเตบิโตของรำยได ้ประกอบกับกำรพัฒนำโครงกำร

แนวรำบทีม่ศัีกยภำพสงู เพือ่ตอบโจทยก์ำรใชช้วีติของลูกคำ้ในยุค New Normal ทีม่คีวำมตอ้งกำรพืน้ทีส่ว่นตัวมำกขึน้ อยู่บน

ท ำเลทีด่ ีและอยู่ใกลศู้นยก์ำรคำ้ซึง่มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครัน ในระหว่ำงไตรมำสไดม้ลีูกคำ้สนใจเดนิทำงมำเยีย่ม

ชมโครงกำรจรงิ รวมถงึชมโครงกำรผ่ำนทำงออนไลน์แบบ virtual tour อย่ำงต่อเนื่อง ล่ำสดุบรษัิทฯ อยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง

โครงกำรนีรต ิดอนเมอืง โดยไดเ้ปิดตัวโครงกำรและเปิดใหลู้กคำ้จองซือ้ตัง้แต่ชว่งไตรมำส 3 และเริม่ทยอยโอนไดต้ัง้แต่ไตร

มำส 4 ปี 2564 เป็นตน้ไป และปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเตรยีมเปิดตัวโครงกำรทีพ่ักอำศัยแห่งใหม่อกี 3 โครงกำรในชว่งปลำยปี 

2564  

ส ำหรับโครงกำรทีพ่ักอำศัยทัง้ 19 โครงกำร ณ สิน้ไตรมำส 3 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 6 โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรขำยและโอน ไดแ้ก ่1) เอสเซ็นท ์ทำวน ์พษิณุโลก เป็นโครงกำร

ทำวน์โฮม 2) โครงกำร นินญำ กัลปพฤกษ์ เป็นโครงกำรบำ้นแฝด 3) นีรต ิเชยีงรำย และ 4) นีรต ิบำงนำ 5) นีรต ิ

ดอนเมอืง 6) โครงกำรนยิำม บรมรำชชนนี เป็นโครงกำรบำ้นเดีย่ว ซึง่แต่ละโครงกำรไดร้ับควำมสนใจทัง้ในรูปแบบ

เขำ้เยีย่มชมโครงกำรและแบบออนไลน ์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 ์หำดใหญ่ และส ำหรับโครงกำรทีเ่ปิดใหจ้องแลว้ไดร้ับควำมสนใจจำกลูกคำ้และมยีอดจองเพิม่ขึน้

อยำ่งตอ่เนื่อง 

ทั ้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2564 ศูนย์กำรคำ้ใหม่ในรูปแบบ Retail-led Mixed use development ที่ไดเ้ปิดตัวไปไดแ้ก่ 

เซ็นทรัล ศรีรำชำ ซึง่ไดร้ับกำรตอบรับเป็นอย่ำงด ีส่วนเซ็นทรัล อยุธยำ จะเปิดตัวในวันที่ 30 พฤศจกิำยน 2564 ตำมล ำดับ

ตอ่ไป 

 

การเขา้ลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทั สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (Share Acquisition) 

 ▪ ในเดอืนกรกฎำคม 2564 บรษัิท เซ็นทรัลเวลิดจ์ ำกัด บรษัิทย่อยทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและออ้มรวมรอ้ยละ 100 

ไดป้ระกำศเขำ้ท ำสัญญำเพือ่ซือ้หุน้สำมัญของบรษัิท สยำมฟิวเจอรด์เีวลอปเมนทจ์ ำกัด (มหำชน) หรอื (“SF”) จำก

บรษัิท เมเจอรซ์นีีเพล็กซก์รุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ทีร่ำคำซือ้ขำยหุน้ละ 12.00 บำท คดิเป็นจ ำนวน

เงนิทัง้สิน้ 13,341 ลำ้นบำท โดยเขำ้ท ำรำยกำรแลว้เสร็จภำยในวันที ่30 สงิหำคม 2564 ซึง่ท ำใหบ้รษัิทฯ มสีัดสว่น

ถอืครองหุน้สำมัญ SF รวมรอ้ยละ 56.26 ของหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ SF  

▪ ภำยหลังกำรเขำ้ท ำธรุกรรมกำรซือ้หุน้เสร็จสิน้ ไดท้ ำค ำเสนอซือ้หุน้ทีเ่หลอืทัง้หมดของ SF ระหว่ำงวันที ่10 กันยำยน 

ถงึ 18 ตุลำคม 2564 ที่รำคำหุน้ละ 12.00 บำท ภำยในวงเงนิประมำณ 11,191 ลำ้นบำท โดยเมื่อสิน้สุดระยะเวลำ

ดังกล่ำว มีผูต้อบรับค ำเสนอซือ้คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 39.98 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ SF ท ำให ้

บรษัิทฯมสีัดส่วนกำรถอืครองหุน้ SF ทัง้หมดรอ้ยละ 96.24 ตำมทีไ่ดป้ระกำศผ่ำนตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ตลท.) เมือ่วันที ่20 ตลุำคม 2564  

▪ จำกกำรควบรวมกจิกำรของ SF ในไตรมำส 3 ปี 2564 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้ 33,474 ลำ้นบำท และ

หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 8,044 ลำ้นบำท (สำมำรถดูรำยละเอียดกำรควบรวมกจิกำรเพิม่เตมิไดใ้นหมำยเหตุประกอบงบ

กำรเงนิประจ ำไตรมำส 3 ปี 2564 ขอ้ที ่3) ทัง้นี้กำรลงทุนในสนิทรัพยดั์งกล่ำวเป็นกำรขยำยศักยภำพกำรด ำเนนิธุรกจิ

ไปในรูปแบบใหม่ๆ (small retail format) รวมถงึเป็นกำรลงทุนในสนิทรัพย์ที่มีศักยภำพรูปแบบ regional mall ใน

ระยะยำว ชึง่ชว่ยเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันทำงธรุกจิ และสรำ้งผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยำว 
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การเพิม่ศกัยภาพและมลูคา่ของสนิทรพัย ์เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโต

ระยะยาว (Asset Enhancement Initiatives) 

 

ปัจจุบันพื้นที่เดมิที่เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ ISETAN มีควำมคบืหนำ้กำรปรับปรุงพื้นที่โดยพัฒนำพื้นที่เช่ำใหเ้ป็นรูปแบบ Multi-

destination zone มรีำ้นคำ้ทีผ่สมผสำนผูเ้ชำ่ทัง้ Anchor และ Retail รวมถงึรำ้นคำ้ใหม่ๆ ทีเ่ป็น Magnet ตอบโจทยล์ูกคำ้ทุก

กลุ่ม โดยคำดว่ำจะปรับปรุงแลว้เสร็จพรอ้มเปิดใหบ้รกิำรพืน้ทีบ่ำงสว่นไดใ้นชว่งปลำยปี 2564 เพือ่เตรยีมควำมพรอ้มตอบรับดี

มำนดทั์ง้จำกลกูคำ้ในประเทศและนักทอ่งเทีย่วต่อไปไดใ้นอนำคต และยังคงอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำกับผูเ้ชำ่ทีส่นใจจะเขำ้มำเปิด

รำ้นในพืน้ทีบ่รเิวณดังกลำ่ว 

นอกจำกนี้ ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล พระรำม 2 มกีำรปรับเปลีย่นกำรใชพ้ืน้ที่ศูนยก์ำรคำ้เพื่อท ำเป็น Destination Concept ทัง้ใน

ส่วนของ Food zone, Family zone, Sport zone, Fashion plus และเพิม่กจิกรรมหลำกหลำยที่น่ำสนใจสะทอ้นควำมเป็น

ศูนย์กลำงกำรใชช้ีวติของลูกคำ้เนน้สรำ้งสรรค์ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ที่สะอำดและปลอดภัยในยุค New Normal สอดรับกับ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยพืน้ทีบ่ำงสว่นปรับปรุงแลว้เสร็จและด ำเนนิกำรเป็นไปตำมแผน  

 

ผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 3 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 มำรนีำ และเซ็นทรัล ล ำปำง  2) โรงแรม 1 แหง่ ไดแ้ก ่ฮลิตัน พัทยำ และ 3) อำคำรส ำนักงำนป่ินเกลำ้ ทำวเวอร ์เอ และ บ ีและทีอ่ยู่ภำยใตก้ำร
บรหิำรของ GLAND ไดแ้ก ่เดอะไนน์ ทำวเวอรส์ แกรนด ์พระรำม 9 และ ยูนลิเีวอร ์เฮำ้ส ์แกรนด ์พระรำม 9 

(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 15 929,152 15 780,289 3 148,863

ศนูยก์ารคา้ในตา่งจังหวดั(3) 18 793,058 18 695,018 4 98,040

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ในประเทศ 33 1,722,210 33 1,475,307 7 246,903

ศนูยก์ารคา้ในตา่งประเทศ 1 83,639 1 83,639

รวมธุรกจิศนูยก์ารคา้ท ัง้หมด 34 1,805,849 34 1,558,946 7 246,903

ธรุกจิอืน่

อาคารส านักงาน 9 246,966 4 53,474 4 111,820 1 81,672

โรงแรม 2 563 หอ้ง 1 257 หอ้ง 1 304 หอ้ง

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 12 5052 ยูนติ 12 5052 ยูนติ

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวราบ) 6 1127 ยูนติ 6 1127 ยูนติ

สนิทรัพยภ์ายใตบ้รษัิท GLAND

อาคารส านักงาน 1 67,604 1 67,604

อาคารส าหรับพักอาศยั (แนวสงู) 1 1991 ยูนติ 1 1991 ยูนติ

พื้นทีค่า้ปลกีในอาคารตา่งๆ 24,936 24,936

สนิทรัพยภ์ายใตบ้รษัิท SF

ศนูยก์ารคา้ 1 160,242 1 160,242

ศนูยก์ารคา้ขนาดเล็ก-คอมมนูติีม้อลล์ 17 204,641 17 204,641

รวม

จ านวนโครงการและพืน้ทีใ่หเ้ชา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ CPN ณ ไตรมาส 3 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

บรษัิทย่อยของเซ็นทรัลพัฒนำ และโครงกำรทีอ่ยู่ภำยใตบ้รษัิท สยำมฟิวเจอรด์เีวลอปเมนทจ์ ำกัด (มหำชน) หรอื SF ที่

บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้ลงทนุ 

ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีศูนย์กำรคำ้ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนรวม 34 โครงกำร (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล 15 โครงกำร ต่ำงจังหวัด 19 โครงกำร และต่ำงประเทศ 1 โครงกำร) อำคำรส ำนักงำนใหเ้ชำ่ 10 อำคำร ศูนย์

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

โครงกำรทีพ่ักอำศัยเพือ่ขำย 19 โครงกำร ประกอบดว้ย โครงกำรแนวสงู 13 โครงกำร แนวรำบ 6 โครงกำร และสว่นทีเ่ขำ้

ไปลงทนุในบรษัิทฯ SF แบง่เป็น ศนูยก์ำรคำ้ขนำดใหญ ่1 แหง่ และคอมมนูติีม้อลลห์รอืศนูยก์ำรคำ้ขนำดเล็ก 17 แหง่ 

ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2564 มอัีตรำกำรเช่ำพืน้ที่ศูนยก์ำรคำ้ในประเทศของบรษัิทฯ เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 91 ลดลงเล็กนอ้ยจำก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่นทีร่อ้ยละ 92 โดยศูนยก์ำรคำ้สว่นใหญ่สำมำรถรักษำอัตรำกำรเชำ่พืน้ทีใ่หอ้ยู่ในระดับสงูได ้แมม้ผีู ้

เช่ำที่ไดร้ับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 แต่บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมช่วยเหลอืแก่ผูเ้ช่ำมำโดยตลอด

ตำมทีไ่ดก้ลำ่วไวข้ำ้งตน้ ท ำใหผู้เ้ชำ่สำมำรถกลับมำเปิดใหบ้รกิำรในศนูยก์ำรคำ้ไดอ้กีครัง้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ สำมำรถรักษำ

อัตรำพืน้ทีเ่ชำ่ไวไ้ด ้ 

รำยไดจ้ำกกำรเช่ำและบริกำรของศูนย์กำรคำ้เดมิ (same store rental revenue growth) ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2564 

ลดลงประมำณรอ้ยละ 32.1 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรก ปี 2564 ลดลงประมำณรอ้ยละ 8.9 จำกช่วง

เดยีวกันของปีก่อน) เนื่องจำกในไตรมำสปัจจุบันไดร้ับผลกระทบจำก COVID-19 ท ำใหม้กีำรปิดศูนยก์ำรคำ้ท่ัวประเทศ

เป็นกำรชั่วครำวและปรับลดค่ำเชำ่เพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้ชำ่ทีไ่ดร้ับผลกระทบ ตำมทีก่ล่ำวไวก้อ่นหนำ้ รวมถงึมกีำรจัดกจิกรรม

และอเีวน้ทต์่ำงๆ ที่ลดลง โดยตัวเลขดังกล่ำวไม่นับรวมศูนย์กำรคำ้ที่มีกำรปรับปรุงระหว่ำงปี 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 3 ปี 2564 และงวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 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 ซึง่บันทกึอยู่ในรำยไดอ้ืน่ รวมถงึมี

กำรบันทกึคำ่ใชจ่้ำยภำษีจำกรำยไดด้ังกล่ำว จ ำนวน 533 ลำ้นบำท 

• คำ่ธรรมเนียมกำรไดม้ำจำกโอนสนิทรัพยใ์ห ้CPNREIT จ ำนวน 84 ลำ้นบำท บันทกึอยูใ่นรำยไดอ้ืน่ 

• ในไตรมำส 2 ปี 2564 บรษัิทฯ ไดร้ับกำรยกเวน้ค่ำเช่ำของโรงแรมฮลิตัน พัทยำ จ ำนวน 115 ลำ้นบำท จำก 

กองทรัสต ์CPNREIT โดยบรษัิทฯ ไดบั้นทกึรำยกำรดังกล่ำวในรำยไดอ้ืน่ 

• ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มกีำรบันทกึบัญชรีำยกำรพเิศษ โดยบันทกึอยูใ่นรำยไดอ้ืน่ดังนี้ 

• บริษัทฯ ไดร้ับกำรยกเวน้ค่ำเช่ำของโรงแรมฮิลตัน พัทยำ จ ำนวน 59 ลำ้นบำท จำก กองทรัสต์ 

CPNREIT 
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• บรษัิทฯ มีกำรบันทกึปรับปรุงหนี้สนิภำยใตส้ัญญำเช่ำโครงกำรล ำปำงเนื่องจำกมีกำรซือ้ที่ดนิระหว่ำง     

กัน จ ำนวน 58 ลำ้นบำท  

• บรษัิทฯ บันทกึก ำไรทำงบัญชจีำกอัตรำแลกเปลีย่น จ ำนวน 111 ลบ.  

• บรษัิทฯ บันทกึสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชจีำกกำรโอนหุน้ CPNREIT ระหวำ่งกัน จ ำนวน 125 ลบ. ซึง่บันทกึ

รวมอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงนิได ้

ในขณะทีช่ว่งเดยีวกับของปีกอ่น มรีำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำดังต่อไปนี้ 

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

กำรกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยไดท้ ำกำรโอนสทิธกิำรบรหิำรงำนใน

โครงกำรเดอะไนน์ ทำวเวอรส์ แกรนด ์พระรำม 9  และโครงกำรยนูลิเีวอร ์เฮำ้ส ์แกรนด ์พระรำม 9 ใหแ้กก่องทรัสต ์

CPNREIT โดยบรษัิทฯ ไดบั้นทกึรำยกำรดังกลำ่วในงบกำรเงนิรวมดังตอ่ไปนี้ 

• รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเชำ่สนิทรัพย ์จ ำนวน 270 ลำ้นบำท ซึง่บันทกึอยูใ่นสว่นแบง่ก ำไรขำดทนุ

จำกบรษัิทร่วม 

• คำ่ใชจ่้ำยในกำรยกเลกิกองทรัสต ์ GLANDRT จ ำนวน 227 ลำ้นบำท ซึง่บันทกึอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำร
บรหิำรคำ่ใชจ่้ำยภำษีจำกเงนิปันผลรับจำก GLANDRT จ ำนวน 62 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลครัง้

สดุทำ้ยของ GLANDRT กอ่นยกเลกิกองทรัสต ์

• คำ่นำยหนำ้กำรโอนสนิทรัพยจ์ำก GLANDRT เขำ้ CPNREIT จ ำนวน 56 ลำ้นบำท บันทกึอยูใ่นรำยไดค้ำ่

บรหิำรจัดกำร 

• ในไตรมำส 1 ปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกสัญญำเชำ่เงนิทนุ (Financial lease) จ ำนวน 2,796 ลำ้นบำท ซึง่เป็น
กำรบันทกึในรำยไดอ้ืน่ๆ และเป็นกำรบันทกึรำยไดค้รัง้เดยีวตำมมำตรฐำนกำรบัญช ี อย่ำงไรก็ด ี รำยกำรดังกล่ำว

ไมม่ผีลตอ่กระแสเงนิสด รวมถงึมกีำรบันทกึคำ่ใชจ่้ำยภำษีจำกรำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่เงนิทนุ จ ำนวน 559 ลำ้นบำท 

• ในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทฯ มกีำรบันทกึเงนิชดเชยคำ่ประกันภัยจำกเหตกุำรณ์ไฟไหมท้ีเ่ซ็นทรัลเวลิด ์จ ำนวน 

280 ลำ้นบำท 

• ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มกีำรบันทกึก ำไรทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ซึง่เป็นรำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้

เป็นประจ ำ รวมอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร จ ำนวน 119 ลำ้นบำท (งวดเกำ้เดอืนแรกของปี 2563 บันทคึำ่ใชจ่้ำย

ทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ จ ำนวน 120 ลำ้นบำท)  

 

 ผลกระทบทีส่ าคญัจากมาตรฐานรายงานทางการเงนิตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ 

บรษัิทฯ ไดพ้จิำรณำผลกระทบจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มำ ต่องบ

กำรเงนิของบรษัิทฯ โดยเฉพำะมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ (TFRS16) ซึง่อำจมีควำม

แตกต่ำงจำกผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่กดิขึน้จรงิ จงึสรุปผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยทำงบัญชตี่องบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จในไตรมำส 3 และงวดเกำ้เดอืนแรก ปี 2564  ไดด้ังนี้ 

 

• ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จำกกำรใหค้วำมช่วยเหลือรำ้นคำ้ต่ำงๆ ในรูปแบบส่วนลดค่ำเช่ำที่

บรษัิทฯ ประมำณกำรณ์ไว ้โดยมผีลกระทบต่อรำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำรที่จะทยอยรับรูส้่วนลดค่ำเชำ่เป็นลักษณะ

เสน้ตรงตลอดอำยุสัญญำของผูเ้ช่ำตำมมำตรฐำนบัญช ีจ ำนวน 67 ลำ้นบำท และมีผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษี

จำกกำรบันทกึรำยกำรค่ำเชำ่ดังกล่ำว จ ำนวน 13 ลำ้นบำท (งวดเกำ้เดอืนแรกมกีำรบันทกึสว่นรำยไดจ้ ำนวน 512 

ลำ้นบำท และภำษีจ ำนวน 102 ลำ้นบำท) ซึง่รำยกำรดังกล่ำวไม่มผีลต่อกระแสเงนิสด (ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิใน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิขอ้ 2 เรือ่ง “ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019”) 

• การปรบัปรุงมูลค่าสญัญาเช่าเงนิทุน บริษัทฯ มีกำรบันทึกลูกหนี้ที่เกดิจำกกำรเขำ้ท ำสัญญำเช่ำเงินทุน 

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

เขำ้ท ำรำยกำร และจะทยอยรับรูก้ำรเปลีย่นแปลงของมูลค่ำสัญญำดังกล่ำวผ่ำนรำยไดจ้ำกกำรลงทุนไปจนถงึปี 

2568 ที่จะรับรูก้ระแสเงนิสดจรงิ โดยไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มีกำรบันทกึรำยไดด้อกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำ

พระรำม 2 รำยไตรมำสเป็นจ ำนวน 340 ลำ้นบำท รวมถงึมีกำรบันทกึภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชจี ำนวน 68 ลำ้น

บำท (งวดเกำ้เดอืนแรก ปี 2564 มกีำรบันทกึสว่นรำยไดจ้ ำนวน 1,001 ลำ้นบำท และภำษีจ ำนวน 200 ลำ้นบำท)  

 

ผลกระทบท ัง้หมดจากรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ าและจากการเปลีย่นแปลงนโยบายทางบญัชตี่องบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2564 และงวดเกา้เดอืนแรกปี 2564 มดีงันี ้

(ตำรำงสรุปผลกระทบในงวดเดยีวกันของปีกอ่น สำมำรถดรูำยละเอยีดในภำคผนวกในเอกสำรนี้) 
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ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนในไตรมำส 3 ปี 2564 ไดร้วมผลประกอบกำรของบรษัิทสยำมฟิวเจอร ์ดเีวลลอป

เมน้ท ์ในงบกำรเงนิรวมของบรษัิท โดยไมร่วมผลกระทบจำกรำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำและจำกมำตรฐำน TFRS16 ที่

กลำ่วไวก้อ่นหนำ้ ซึง่เป็นขอ้มลูทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระมำณกำรณ์อยำ่งดทีีส่ดุ เพือ่สะทอ้นตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนตำมควำมเป็นจรงิ 

และอำจมคีวำมแตกตำ่งจำกขอ้มลูบนงบกำรเงนิของบรษัิทฯ ซึง่ไดร้ับกำรตรวจสอบและ/หรอืสอบทำนแลว้โดยผูต้รวจสอบ

บัญชทีีไ่ดร้ับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(กลต.) 
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 รายไดร้วม 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มรีำยไดร้วม 4,808 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 35.4 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดือนแรกปี 2564 เท่ำกับ 17,389 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 11.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดยหลักมำจำกมกีำรปิด

ศูนยก์ำรคำ้ในเขตพืน้ทเีสีย่งสงูเป็นกำรชั่วครำวและไดย้กเวน้ค่ำเชำ่ ปรับลดค่ำ

เชำ่เพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้ชำ่ทีไ่ดร้ับผลกระทบ รวมถงึมกีำรงดจัดกจิกรรมและอเีวน้ท์

ตำ่งๆ ในพืน้ทีเ่สีย่งตำมทีไ่ดก้ลำ่วไวข้ำ้งตน้  

ตน้ทนุรวม 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มตีน้ทุนรวม 3,360 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 9.4  

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดือนแรกปี 2564 เท ่ำกับ 10,464 ลำ้น

บำท ลดลงรอ้ยละ 3.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำกตน้ทุน

ต่ำงๆ ที่ลดลงของศูนย์กำรคำ้ที่ไดร้ับผลกระทบ ซึง่บรษัิทฯ ยังบรหิำรจัดกำร

ตน้ทนุอยำ่งมปีระสทิธภิำพใหส้อดคลอ้งไปในทศิทำงเดยีวกับรำยได ้

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร ไดแ้ก ่ค่ำใชจ่้ำยบุคลำกร ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ ์ค่ำ

เครือ่งใชส้ ำนักงำนและของใชส้ิน้เปลอืง ค่ำเชำ่โรงแรม ฮลิตัน พัทยำ ทีจ่่ำยให ้

CPNREIT ค่ำธรรมเนียมและค่ำที่ปรกึษำต่ำงๆ รวมถงึค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัด

จ ำหน่ำยอปุกรณ์ส ำนักงำนและสนิทรัพยข์องโรงแรม 

 บรษัิทฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 3 ปี 2564 เท่ำกับ 1,289 ลำ้น

บำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.8 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดือนแรกปี 

2564 เท่ำกับ 3,879 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) 

โดยหลักเป็นผลจำกค่ำใชจ่้ำยกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกจิกรรมทำง

เศรษฐกจิ โดยร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชน อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ มีกำร

ควบคุมค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรใหม้ีประสิทธิผลใหส้อดคลอ้งกับรำยไดเ้พื่อ

รักษำกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นปกติในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน ส่งผลใหส้ัดส่วน

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดร้วมอยู่ทีร่อ้ยละ 26.2 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 15.6 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดือนแรกปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 22.2 

เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 18.5 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) เนื่องจำกภำพรวมของ

รำยไดเ้พิม่ลดลงจำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ ซึง่เป็นสัดสว่นทีม่ำกกว่ำกำร

เพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร   

อตัราก าไรข ัน้ตน้ และอตัราก าไรจากการด าเนนิงาน 

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ไม่รวมรำยไดอ้ืน่ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2564 รอ้ยละ 

27.1 ลดลงจำกรอ้ยละ 48.2 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 

2564 รวมอยู่ที่รอ้ยละ 37.2% ลดลงจำกรอ้ยละ 42.5 จำกช่วงเดยีวกันของปี

กอ่น) สว่นอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนอยูท่ีร่อ้ยละ 3.3 ลดลงจำกรอ้ยละ 34.4 

จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 รวมอยู่ที่รอ้ยละ 17.5 

ลดลงจำกรอ้ยละ 34.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) เนื่องจำกผลกระทบ

ทำงดำ้นรำยไดม้ำกกว่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้ จำกกำรระบำดของ 

COVID-19 ระลอกที่สำมและสี ่ทัง้นี้ บรษัิทยังคงมีมำตรกำรกำรลดตน้ทุนและ

คำ่ใชจ่้ำยกำรบรหิำรอยำ่งตอ่เนื่อง 
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ก าไรสุทธ ิ

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ ขำดทนุสทุธเิทำ่กับ 199 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 

110.1 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 เท ่ำกับ 1,687 

ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 55.5 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักมำจำก

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ดังกล่ำวไปขำ้งตน้ 

ซึง่ บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรบรหิำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยใหอ้ยู่ในระดับ

เหมำะสมเพื่อใหธุ้รกจิสำมำรถรักษำกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นปกตติ่อไปไดโ้ดย

ค ำนงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภำคสว่น และรักษำผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร 

            

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และใหบ้รกิำรจ ำนวน 4,132 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 37.7 จำกชว่ง

เดยีวกันของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกับ 15,062 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 12.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน) 

โดยหลักเป็นผลจำกกำรปิดศนูยก์ำรคำ้ชัว่ครำวในเขตพืน้ทีเ่สีย่งสงู ตำมทีไ่ดก้ลำ่วไวข้ำ้งตน้ โดยมกีำรยกเวน้คำ่เชำ่และให ้

สว่นลดคำ่เชำ่แกผู่ป้ระกอบกำรในศนูยก์ำรคำ้ตำมแนวทำงปฏบัิตชิว่ยเหลอืผูป้ระกอบกำรแตล่ะรำยตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ 

ยังงดกำรจัดกจิกรรมและงำนอเีวน้ทต์่ำงๆ ในศูนยฯ์ ทีปิ่ดใหบ้รกิำรชั่วตรำว ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรจัดกจิกรรมทำงกำรตลำด

ลดลงเชน่เดยีวกัน  

ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร 

ตน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำร ไดแ้ก ่ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำจำ้งบรกิำรรักษำควำมปลอดภัย และรักษำควำมสะอำด ค่ำใชจ่้ำย

เกีย่วกับพนักงำน คำ่เชำ่ทีด่นิ คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย คำ่ซอ่มแซม คำ่เบีย้ประกัน และภำษีโรงเรอืนของทรัพยส์นิ

ทีค่รอบครองไวเ้พือ่หำประโยชนจ์ำกรำยไดค้ำ่เชำ่ 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มตีน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำรเท่ำกับ 3,002 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 10.5 จำกชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 เท ่ำกับ 9,329 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 4.3 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดยมสีำเหตุ

หลักมำจำกปัจจัยดังนี้ 

• ตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภคซึง่เป็นตน้ทุนหลัก (คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 30 ของตน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำร) ไดม้กีำร

ปรับตัวลดลงจำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ค่ำจำ้งบรกิำรรักษำควำมปลอดภัยและค่ำซอ่มแซมทีล่ดลงสอดคลอ้งไป

ในทศิทำงเดียวกันจำกกำรปิดใหบ้รกิำรศูนย์กำรคำ้บำงแห่งเป็นกำรชั่วครำว ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตน้ทุนดังกล่ำวไดป้รับเพิม่ขึน้ตำมกำรฟ้ืนตัว ซึง่บรษัิทฯ มกีำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมีประสทิธภิำพ มปีรมิำณ

กำรใชไ้ฟฟ้ำลดลงจำกระดับปีปกตจิำกกำรคงมำตรกำรประหยัดพลังงำนทีม่ปีระสทิธผิลอยำ่งตอ่เนื่อง 

• ตน้ทุนกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ และกำรบรกิำรของเอำท์ซอร์สต่ำงๆ ที่เลดลงสอดคลอ้งกับกำรปิดใหบ้ริกำร

ชัว่ครำวของศนูยก์ำรคำ้  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร  

ส ำหรับอัตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ช่ำและบรกิำร ซึง่เป็นธุรกจิหลักของบรษัิทฯ อยู่ที่รอ้ยละ 27.4 ลดลงจำกรอ้ยละ 

49.4 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 38.1 ลดลงจำกรอ้ยละ 43.3 จำกช่วงเดยีวกัน
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ของปีก่อน) เนื่องจำกรำยไดท้ี่ลดลงในสัดส่วนที่มำกกว่ำตน้ทุนที่ลดลง ซึง่บรษัิทฯ ยังคงรักษำมำตรกำรและกำรบรหิำร

จัดกำรตน้ทนุอยำ่งมปีระสทิธภิำพเพือ่ใหอั้ตรำก ำไรของธรุกจิสำมำรถกลับสูร่ะดับปกตไิดใ้นอนำคต   

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิบรกิารศนูยอ์าหาร 

         

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยอ์าหาร 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศูนย์อำหำรจ ำนวน 43 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 64.6 จำกช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกับ 209 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 34.6 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดย

หลักสอดคลอ้งกับทศิทำงกำรปิดด ำเนินกำรของศูนยก์ำรคำ้บำงแห่งชั่วครำวและมำตรกำรหำ้มน่ังรับประทำนอำหำรเพื่อ

ควบคมุกำรแพร่ระบำด  

ตน้ทนุบรกิารศนูยอ์าหาร 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มตีน้ทุนบรกิำรศูนยอ์ำหำรเท่ำกับ 55 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 27.5 จำกชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 เท ่ำกับ 194 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 13.5 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) ซึง่สอดคลอ้งกับ

ทศิทำงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศนูยอ์ำหำร   

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิบรกิารศนูยอ์าหาร  

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิบรกิำรศูนยอ์ำหำรรอ้ยละ -27.1 ลดลงจำกรอ้ยละ 37.9 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

(งวดเกำ้เดือนแรกปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 7.2 ลดลงจำกรอ้ยละ 29.8 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) เนื่องจำกผลกระทบ

ทำงดำ้นรำยไดท้ีล่ดลงในระดับทีไ่มส่ำมำรถครอบคลมุตน้ทนุคงทีไ่ด ้ 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรม 

          

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 

ธุรกจิโรงแรมถอืเป็นธุรกจิสนับสนุนธุรกจิหลักของบรษัิทฯ โดยในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบ

กจิกำรโรงแรมจ ำนวน 36 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.8 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกับ 

136 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 42.7 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) โดยหลักรำยไตรมำสเป็นผลจำกกำรทีใ่นชว่งเดยีวกันของปี

ก่อนหนำ้มีกำรปิดกำรใหบ้รกิำรในส่วนของโรงแรมท ำใหข้ำดรำยได ้ในขณะที่ปีนี้เปิดด ำเนนิกำรตำมปกต ิอย่ำงไรก็ตำม 

นักท่องเทีย่วต่ำงชำตยิังไม่ฟ้ืนตัวจำกมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด COVID-19 ซึง่ยังคงถูกจ ำกัดกำรเดนิทำง สว่นผล

ประกอบกำรงวดเกำ้เดือนแรกปี 2564 ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้เนื่องจำกในช่วงไตรมำส 1 ปี 2563 

นักทอ่งเทีย่วตำ่งชำตยิังคงเดนิทำงมำไดต้ำมปกต ิ
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ในไตรมำส 3 ปี 2564 โรงแรม ฮลิตัน พัทยำ มอัีตรำกำรเขำ้พักเท่ำกับรอ้ยละ 20.3 สว่นโรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชัน่

เซ็นเตอร ์อดุรธำน ีมอัีตรำกำรเขำ้พักเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 14.5 จำกผลกระทบมำตรกำรล็อคดำวนเ์พือ่ควบคมุกำรแพร่ระบำด 

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มตีน้ทุนจำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมจ ำนวน 25 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.4 จำกช่วง

เดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกับ 78 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30.2 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน) ซึง่

เป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับรำยไดจ้ำกกำรเปิดใหเ้ขำ้พักไดต้ำมปกตซิึง่จะมทัีง้ตน้ทนุคงทีแ่ละผันแปร ในขณะเดยีวกัน ทัง้

สองโรงแรมยังคงมกีำรบรหิำรจัดกำรตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิำพมำกทีส่ดุเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มกำรด ำเนนิงำนที่

เปลีย่นแปลงในชว่งนี้ 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิโรงแรม  

บรษัิทฯ มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ในธุรกจิโรงแรมรอ้ยละ 32.3 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 25.1 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้

เดอืนแรกปี 2564 อยู่ทีร่อ้ยละ 42.8 ลดลงจำกเดมิที่มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 53.0 ในชว่งเดยีวกันของปีก่อน) ซึง่

สอดคลอ้งกับทศิทำงรำยไดแ้ละตน้ทนุ  

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

       

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 397 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.3 จำกช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกับ 1,249 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.4 จำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน) 

เป็นผลมำจำกกำรโอนอสังหำรมิทรัพยเ์พิม่ขึน้ทัง้จำกกำรโอนโครงกำรแนวรำบและคอนโดมีเนียมอย่ำงต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 

โครงกำรนยิำม บรมรำชชนนี โครงกำรเอสเซ็นท ์ทำวน ์พษิณุโลก และโครงกำรนนิญำ กัลปพฤกษ์ โครงกำรนีรต ิเชยีงรำย 

และนีรต ิบำงนำ โครงกำรคอนโดมเินียม ฟิล พหล 34 เอสเซ็นท ์อุบลรำชธำนี เอสเซ็นท ์พำรค์วลิล ์เชยีงใหม่ และ เบ็ล 

แกรนด ์พระรำม 9 ในกรุงเทพฯ ซึง่ไดร้ับควำมสนใจอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถโอนและรับรูเ้ป็นรำยไดต้ำมแผน

ทีว่ำงไว ้

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มีตน้ทุนจำกกำรขำยอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 279 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.0 จำกช่วง

เดยีวกันของปีก่อน (งวดเกำ้เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกับ 863 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.2 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน)

สอดคลอ้งกับรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์

บรษัิทฯ มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ธรุกจิขำยอสงัหำรมิทรัพยร์อ้ยละ 29.8 ลดลงจำกรอ้ยละ 31.5 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น (งวด

เกำ้เดอืนแรกปี 2564 อยูท่ีร่อ้ยละ 30.9 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 30.8 จำกชว่งเดยีวกันของปีกอ่น) อัตรำก ำไรขัน้ตน้ในไตรมำส

ลดลงจำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ เนื่องจำกมสีัดส่วนกำรโอนโครงกำรทีพ่ัฒนำบนที่ดนิที่ไม่ไดอ้ยู่บรเิวณศูนยก์ำรคำ้

หรอืไม่เป็นทีด่นิทีม่อียู่เดมิ กอปรกับมกีำรใหส้ว่นลดในบำงโครงกำรเพือ่สนับสนุนก ำลังซือ้ โดยเป็นไปตำมแผนกำรโอนที่

วำงไว ้
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 โครงสรา้งทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มหีนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จำก 45,535 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 เป็น 65,928 ลำ้นบำท ณ วันที่ 

30 กันยำยน 2564 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของภำระหนี้เงนิกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิและกำรออกหุน้กู ้

และหนี้สนิระยะสัน้ทีเ่พิม่ขึน้ และบำงส่วนเป็นภำระหนี้สนิจำกกำรรวมงบกำรเงนิของบรษัิท SF เขำ้มำรับรูใ้นงบกำรเงนิรวม 

อยำ่งไรก็ตำม สำมำรถรักษำอัตรำดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 อยูท่ีร่อ้ยละ 1.80 ตอ่ปี ลดลงจำก

สิน้ปีกอ่นทีร่อ้ยละ 2.03 ตอ่ปี โดยมหีนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้คงทีใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 48 และดอกเบีย้ลอยตัวในสัดสว่นรอ้ยละ 52 

 อัตรำหนี้สนิที่มีภำระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยู่ที่ 0.65 เท่ำ 

เพิม่ขึน้จำกสิน้ปีก่อนหนำ้ที ่0.48 เท่ำ ซึง่อัตรำส่วนดังกล่ำวยังออยู่ต ่ำ

กว่ำนโยบำยของบรษัิทที ่1 เท่ำ และต ่ำกว่ำระดับเงือ่นไขสัญญำเงนิกู ้

(Debt covenant) ที่ 1.75 เท่ำ โดยหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

จำกกำรที่บริษัทฯ มีเงินกูย้ืมเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม ยังคงรักษำกำร

บรหิำรสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบและรัดกุมและใหค้วำมส ำคัญกับกำร

บริหำรจัดกำรโครงสรำ้งทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำม

ยดืหยุน่ตอ่สภำวะตลำดเงนิตลำดทนุทีผั่นผวน และรักษำตน้ทนุทำงกำร

เงนิใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมำะสมกับกำรด ำเนนิธรุกจิต่อไปในอนำคต 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2: สรปุงบก าไรขาดทุน

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

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

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 6,792 5,396 4,199 (38%) (22%) 18,201 15,574 (14%)

ศนูยก์ารคา้ 6,446 5,100 3,919 (39%) (23%) 17,249 14,673 (15%)

อาคารส านักงาน 346 296 281 (19%) (5%) 953 901 (5%)

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 31 47 36 19% (23%) 238 136 (43%)

รายไดจ้ากการบรกิารศนูยอ์าหาร 122 72 43 (65%) (40%) 320 209 (35%)

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 374 466 397 6% (15%) 1,037 1,249 20%

รายไดอ้ืน่ 281 383 426 51% 11% 3,957 3,827 (3%)

รายไดร้วม 7,599 6,364 5,103 (33%) (20%) 23,753 20,995 (12%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 7,440 5,933 4,808 (35%) (19%) 19,623 17,389 (11%)

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 3,354 3,152 3,002 (10%) (5%) 9,748 9,329 (4%)

ศนูยก์ารคา้ 3,261 3,070 2,930 (10%) (5%) 9,493 9,093 (4%)

อาคารส านักงาน 93 82 72 (22%) (12%) 255 236 (7%)

ตน้ทุนจากการประกอบกจิการโรงแรม 23 26 25 7% (6%) 112 78 (30%)

ตน้ทุนบรกิารศนูยอ์าหาร 76 68 55 (27%) (19%) 225 194 (14%)

ตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรัพย์ 256 328 279 9% (15%) 717 863 20%

ตน้ทนุรวม 3,708 3,574 3,360 (9%) (6%) 10,802 10,464 (3%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 3,708 3,574 3,360 (9%) (6%) 10,802 10,464 (3%)

คา่ใชจ้า่ยการตลาดและบรหิาร 1,044 1,326 1,289 23% (3%) 3,972 3,879 (2%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 2,847 1,464 454 (84%) (69%) 8,979 6,652 (26%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 2,569 1,033 159 (94%) (85%) 5,196 3,047 (41%)

ตน้ทุนทางการเงนิสทุธ/ิภาษี/อืน่ๆ 366 196 224 (39%) 15% 1,440 1,320 (8%)

ก าไรสุทธิ 2,481 1,269 229 (91%) (82%) 7,540 5,332 (29%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 1,978 629 (199) (110%) (132%) 3,793 1,687 (56%)

ก าไรสุทธติอ่หุน้พืน้ฐาน (บาท) 0.55 0.28 0.05 (91%) (82%) 1.68 1.19 (29%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิข ึน้เป็นประจ า 0.44 0.14 (0.04) (110%) (132%) 0.85 0.38 (56%)

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 3 YTD

2563 2564 (รอ้ยละ)

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 9,225 7,964 (14%)

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 14,661 16,759 14%

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 23,886 24,723 4%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

อสงัหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1) 159,983 166,095 4%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 3,242 3,120 (4%)

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 34,664 63,934 84%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 197,888 233,149 18%

สนิทรพัยร์วม 221,774 257,872 16%

หนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ - ภายใน 1 ปี 18,131 25,865 43%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 12,423 12,674 2%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 30,554 38,540 26%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้ ิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ 28,355 41,251 45%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 85,741 87,561 2%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 114,096 128,813 13%

หนีส้นิรวม 144,650 167,352 16%

สว่นของผูถ้อืหุน้

ก าไรสะสม - ยังไมไ่ดจั้ดสรร 58,782 60,985 4%

สว่นของผูถ้อืหุน้อืน่ 18,341 29,534 61%

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 77,123 90,519 17%

หน่วย : ลา้นบาท
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(1)  ผลตอบแทนสนิทรัพยแ์ละผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ค ำนวณจำกก ำไรสทุธยิอ้นหลัง 12 เดอืน 

(2)  อัตรำสว่นหน้ีสนิมภีำระดอกเบีย้สทุธจิำกเงนิสดและเทยีบเทำ่เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่ครำว 

 

แผนธุรกจิในอนาคต 
 

 แนวโนม้ผลการด าเนนิงานปี 2564 

ในช่วงเกำ้เดอืนแรก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรค COVID-19 ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ 

ยังคงเป็นปัจจัยหลักทีส่ง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิหลักและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ซึง่รวมถงึชว่งทีส่ถำนกำรณ์รุนแรงถงึทีส่ดุ

ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคมและสงิหำคม ส่งผลใหภ้ำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ปรับตัวลดลงจำกปีก่อนหนำ้อย่ำงมี

นัยส ำคัญ แมว้่ำสถำนกำรณ์ COVID-19 ในปี 2564 จะมคีวำมรุนแรงกว่ำปีกอ่นหนำ้ บรษัิทฯ ไดป้รับกลยุทธก์ำรด ำเนนิธุรกจิ

ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงอยู่ตลอดเวลำ และไดค้ ำนึงถงึประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มมำโดยตลอด 

อยำ่งไรก็ด ีจำกแนวโนม้ทีผู่ต้ดิเชือ้ COVID-19 ไดเ้ริม่ปรับตัวลดลง ควำมคบืหนำ้กำรกระจำยวัคซนีทีร่วดเร็วขึน้ และกำรผ่อน

คลำยมำตรกำรควบคุมสถำนกำรณ์ COVID-19 ตำ่งๆ รวมถงึกำรเปิดประเทศเพือ่ตอ้นรับนักท่องเทีย่วตำ่งชำตใินชว่งไตรมำส

สดุทำ้ยของปี บรษัิทฯ คำดว่ำผลกำรด ำเนนิงำนจะมแีนวโนม้ฟ้ืนตัวไดอ้ย่ำงแข็งแกร่งตำมสถำนกำรณ์ทีฟ้ื่นตัวดขี ึน้ตำมล ำดับ

ในชว่งทำ้ยของปี และตอ่เนื่องไปถงึปี 2565 

บรษัิทฯ ยังคงตอ้งตดิตำมและประเมนิผลกระทบตอ่ภำพรวมธรุกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวต่อไป และพรอ้มทีจ่ะปรับเปลีย่น

แผนธุรกจิใหส้อดคลอ้งกับตำมสภำวะเศรษฐกจิและอุตสำหกรรมที่เปลีย่นไปตลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรบรหิำรตน้ทุนกำร

ด ำเนนิงำนและค่ำใชจ่้ำยใหม้ปีระสทิธภิำพ รวมถงึทบทวนและปรับแผนกำรลงทุนเพือ่บรหิำรจัดกำรกระแสเงนิสดและเตรยีม

สภำพคล่องใหเ้พียงพอต่อกำรรับมือสถำนกำรณ์ COVID-19 และดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่ำงท่ัวถงึต่อไป ตำมที่ได ้

ปฏบัิตมิำโดยตลอด 

แผนธุรกจิในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 

บรษัิทฯ ไดต้ัง้เป้ำหมำยทำงธุรกจิในระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) โดยจะรักษำอัตรำกำรเติบโตของรำยไดเ้ฉลี่ยต่อปีให ้

ใกลเ้คียงกับแผนเดิมที่ตั ้งไวป้ระมำณรอ้ยละ 10  จำกกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use 

Development) แห่งใหม่ รวมถึงกำรปรับปรุงสนิทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่ำ และพัฒนำโครงกำรที่พักอำศัย 

โครงกำรโรงแรมและอำคำรส ำนักงำน ทัง้สว่นทีป่ระกำศแผนกำรพัฒนำแลว้และสว่นทียั่งไม่ไดป้ระกำศ และไดเ้ตรยีมควำม

พรอ้มดำ้นกำรฐำนะกำรเงิน รักษำกระแสเงินสดและสภำพคล่องใหเ้พียงพอต่อกำรรองรับกำรด ำเนินธุรกจิท่ำมกลำง

สภำพแวดลอ้มทีท่ำ้ทำยจำกกำรแพร่ระบำดโรค COVID-19 เพือ่ใหบ้รรลุเป้ำหมำยทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ทัง้นี้ บรษัิทฯ 

ยังเชือ่มั่นในกลยทุธก์ำรเตบิโตดว้ยวสิยัทัศน ์“Center of Life” โดยเชือ่วำ่ธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ด ำเนนิกำรอยู ่ยังเป็นศนูยก์ลำงกำร

ใชช้วีติทีม่อบควำมสขุและสรำ้งประสบกำรณ์ใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลำ รวมทัง้เป็นสถำนทีป่ลอดภัยในกำรใชช้วีติของทุกคนในแต่

ตารางที ่4: อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั

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

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

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 49% 40% 28% (21%) (12%) 45% 39% (6%)

การใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 51% 42% 29% (22%) (13%) 46% 40% (6%)

การประกอบกจิการโรงแรม 25% 45% 32% 7% (12%) 53% 43% (10%)

การบรกิารศนูยอ์าหาร 38% 5% (27%) (65%) (32%) 30% 7% (23%)

การขายอสงัหารมิทรัพย์ 31% 30% 30% (2%) 0% 31% 31% 0%

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 37% 23% 9% (29%) (14%) 38% 32% (6%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 35% 17% 3% (31%) (14%) 26% 18% (9%)

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 33% 20% 4% (28%) (15%) 32% 25% (6%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 27% 11% (4%) (31%) (15%) 19% 10% (10%)

อัตราผลตอบแทนสว่นผูถ้อืหุน้ (ROE)(1) (รอ้ยละ) 15% 13% 9% (6%) (4%) 15% 9% (6%)

ไมร่วมรายการทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 10% 7% 4% (5%) (3%) 10% 4% (5%)

อตัราสว่นประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)(1) (รอ้ยละ) 6% 4% 3% (3%) (1%) 6% 3% (3%)

ณ สิน้ปี ไตรมาส 3 YTD

2563 2564 (หน่วย)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.78 0.64 -0.14

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.30 0.21 -0.09

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.88 1.85 -0.03

อัตราสว่นหนีส้นิมภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้(2) (เท่า)
0.48 0.65 0.17



 

บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
หนำ้ที ่15  

 

ละชมุชน โดยไดม้กีำรศกึษำแนวทำงกำรพัฒนำและบรหิำรจัดกำรโครงกำรตำ่งๆ เพือ่ตอบรับพฤตกิรรมลกูคำ้และแนวทำงกำร

ด ำเนนิธรุกจิของรำ้นคำ้ทีเ่ปลีย่นไปสู ่(New Normal) ไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 

จำกกำรที่บรษัิทฯ เล็งเห็นศักยภำพในกำรพัฒนำโครงกำรศูนยก์ำรคำ้ในลักษณะพื้นที่แบบผสม (Mixed-use project) โดย

วำงแผนใชป้ระโยชน์จำกทีด่นิทีเ่หลอือยู่ในบรเิวณศูนยก์ำรคำ้ในปัจจุบันเพือ่พัฒนำธุรกจิเกีย่วเนื่องอืน่ๆ อำท ิโครงกำรทีพ่ัก

อำศัย อำคำรส ำนักงำน และโรงแรม เพื่อสนับสนุนธุรกจิศูนย์กำรคำ้ซึง่เป็นธุรกจิหลักใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและสรำ้ง

มูลค่ำเพิม่แก่บรษัิทฯ ต่อไป โดยไดป้ระกำศแผนกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ อำท ิเซ็นทรลั อยุธยา (เปิดเดอืนพฤศจกิำยน 

2564) เซ็นทรลั ศรรีาชา (เปิดเดอืนตุลำคม 2564) เซ็นทรลั จนัทบุร ี(เปิดชว่งกลำงปี 2565) และดุสติ เซ็นทรลั พารค์ 

(ทยอยเปิดตัง้แตปี่ 2566-2567 เป็นตน้ไป)  

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ มีแผนปรบัปรุงศูนยก์ารคา้เดมิอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ศักยภำพกำรแข่งขันต่อไป มีกำรศกึษำแนว

ทำงกำรพฒันาโครงการใหม่ทีย่งัไม่ไดป้ระกาศ อีกทัง้ยังคงเดนิหนำ้พัฒนำโครงกำรต่ำงๆ อำท ิอาคารส านกังาน 

โรงแรม และโครงการทีพ่กัอาศยั ภำยใตค้วำมเป็น Center of Life ที่จะเสรมิควำมแข็งแกร่งของธุรกจิหลัก สรำ้งกำร

เตบิโตของรำยไดแ้ละผลตอบแทนที่ดอีย่ำงย่ังยืนในระยะยำว อกีทัง้ บรษัิทฯ ไดศ้กึษำโอกาสเขา้ซือ้กจิการ (M&A) ใน

สนิทรัพย์และธุรกจิที่มีศักยภำพเตบิโตสูง และใหผ้ลตอบแทนกำรลงทุนที่ดี รวมทัง้ศกึษำโอกำสการลงทุนในภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นประเทศทีม่โีอกำสและศักยภำพในกำรเตบิโต อำท ิมำเลเซยี และเวยีดนำม รวมถงึกำรลงทุนใน

ธุรกจิใหม่ เพื่อขยำยช่องทำงในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละสอดคลอ้งกับแผนกำรเตบิโตตำมเป้ำหมำยในอนำคตอย่ำงมั่นคงและ

ยั่งยนื 
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ตารางที ่5: ความคบืหนา้ของโครงการในอนาคต

ปจัจบุนั >>

โครงการ พืน้ที่ ก าหนดเสร็จ

ในประเทศ - ตา่งจังหวัด

เซ็นทรลั อยุธยา 30,000 2564     คาดเปิดใหบ้รกิาร 30 พ.ย. 64

เซ็นทรลั ศรรีาชา 33,000 2564   อยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการ      เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 27 ต.ค. 64  

เซ็นทรลั จนัทบรุ ี 18,000 2565   คาดเปิดใหบ้รกิาร    

ทีพั่กอาศัย - แนวสงู หอ้ง ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ฟิล พหล 34 358 4/2562  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 54 โอนรอ้ยละ 50

ในประเทศ - ตา่งจังหวัด

เอสเซ็นท ์อบุลราชธานี 395 3/2563  ยอดจองประมาณรอ้ยละ 98 โอนรอ้ยละ 96

เอสเซ็นท ์พารค์วลิล ์เชยีงใหม ่ 450 3/2563  ยอดจองกว่ารอ้ยละ 64 โอนรอ้ยละ 62

เอสเซ็นท ์ระยอง 2 420 2565-66  ยอดจองรอ้ยละ 33 (อยูร่ะหว่างกอ่สรา้ง)

เอสเซ็นท ์โคราช 395 2565-66  ยอดจองรอ้ยละ 54 (อยูร่ะหว่างกอ่สรา้ง)

เอสเซ็นท ์หาดใหญ่ 665 2565-66  ยอดจองรอ้ยละ 90 (อยูร่ะหว่างกอ่สรา้ง)

ทีพั่กอาศัย - แนวราบ ยนูติ ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

นยิาม บรมราชชนนี 71    โอนแลว้ 17 ยูนติ 

เอสเซ็นท ์ทาวน ์พษิณุโลก 311    โอนแลว้ 49 ยูนติ 

นนิญา กลัปพฤกษ ์ 144    โอนแลว้ 44 ยูนติ 

นรีต ิเชยีงราย 183    โอนแลว้ 21 ยูนติ 

นรีต ิบางนา 156    โอนแลว้ 27 ยูนติ 

นรีต ิดอนเมอืง 262    เร ิม่โอนไตรมาส 4 

โครงการร่วมทนุพัฒนารูปแบบผสม ไตรมาส/ปี

ในประเทศ - กรุงเทพฯ

ดสุติ เซ็นทรลั พารค์ * 2566-67     อยูร่ะหว่างการวางระบบฐานรากและเตรยีมพรอ้ม share facility ของโครงการ 

* 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

2564 2565

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



 

บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

หนำ้ที ่17  

 

ภาคผนวก  

ตำรำงสรุปผลกระทบทัง้หมดจำกรำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำและจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยทำงบัญช ี                

บนงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น (ไตรมำส 3 และงวดเกำ้เดอืนแรก ปี 2563) 

 

 

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 3,354 

ตน้ทนุของธุรกจิตา่งๆ 355 355 355 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,044 119 1,163 1,163 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงาน 2,847 (119) 2,728 (159) 2,569 

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

(+)รายไดจ้ากการลงทนุ 351 351 (321) 30 

(-)ตน้ทนุทางการเงนิ 436 436 436 

(-)ภาษีเงนิได ้ 448 448 (96) 352 

(-)สว่นของผูไ้ม่มอี านาจควบคมุ 20 20 20 

ก าไรสทุธ ิสว่นของบรษิทัฯ 2,481 (119) 2,362 (384) 1,978 

ผลกระทบ

มาตรฐาน 

TFRS16

หนว่ย: ลา้นบาท

ผลการ

ด าเนนิงาน

จากงบ

การเงนิ

รายการที่

มไิดเ้กดิข ึน้

เป็นประจ า

ผลการ

ด าเนนิงาน

หลกั

ผลการ

ด าเนนิงานหลกั 

(ไมร่วม

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 9,748 

ตน้ทนุของธุรกจิตา่งๆ 1,054 1,054 1,054 

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

ก าไรจากการด าเนนิงาน 8,979 (2,785) 6,194 (998) 5,196 

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

(+)รายไดจ้ากการลงทนุ 756 756 (642) 114 

(-)ตน้ทนุทางการเงนิ 1,407 1,407 1,407 

(-)ภาษีเงนิได ้ 1,645 (621) 1,024 (328) 696 

(-)สว่นของผูไ้ม่มอี านาจควบคมุ 16 16 16 

ก าไรสทุธ ิสว่นของบรษิทัฯ 7,540 (2,434) 5,106 (1,312) 3,793 

ผลการ

ด าเนนิงานหลกั 

(ไมร่วม

มาตรฐาน 

TFRS16)

ผลกระทบ

มาตรฐาน 

TFRS16

หนว่ย: ลา้นบาท

ผลการ

ด าเนนิงาน

จากงบ

การเงนิ

รายการที่

มไิดเ้กดิข ึน้

เป็นประจ า

ผลการ

ด าเนนิงาน

หลกั


