
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย ประจําไตรมาสที่ 2 ป 2550 และครึ่งแรกของป 2550 
 
ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จํากัด) มหาชน (“บริษัทฯ”) มีผลประกอบการอยูใน
เกณฑดี ทามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวลง บริษัทฯ ยังสามารถ
บริหารจัดการพ้ืนที่ไดเปนอยางดี โดยมีอัตราการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานและศูนยการคาอยูที่ 91% และ 
95% ตามลําดับ สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ป 2550 นั้น บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 435.3 ลาน
บาท เพ่ิมข้ึน 4.7% และ 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามลําดับ 
ซึ่งเปนผลมาจากรายไดรวมที่เติบโตข้ึน 4.9% จากไตรมาสท่ีผานมา และ 20.8% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน มาอยูที่ 1,927.4 ลานบาท ในไตรมาสน้ี 
 
สําหรับครึ่งแรกของป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 3,765.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 18.0% จากชวงเดียว
กันของปกอน เนื่องจากการเปดใหบริการของโครงการเซ็นทรัลเวิลด ประกอบกับรายไดคาเชาและบริการ
ที่เพ่ิมข้ึนในทุกโครงการ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในครึ่งแรกของป 2550 เทากับ 851.1 ลานบาท ลดลง 
4.2% จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากอัตรากําไรข้ันตนในระยะเริ่มแรกของโครงการเซ็นทรัลเวิลดยัง
อยูในระดับตํ่า  ในขณะที่กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) เทากับ 
2,132.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 25.0% จากชวงเดียวกันของปกอน  
 
ในเดือนพฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549จํานวนเงิน
รวม 671.1 ลานบาท (0.31 บาทตอหุน) และออกหุนกูไมมีหลักประกัน ระยะเวลา 5 ป จํานวนเงินรวม 
3,000 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2550 ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ตอป เพ่ือใชสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจในโครงการใหมๆ ตามแผนระยะยาวของบริษัทฯ 
 
อนึ่ง ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมของงบการเงินเฉพาะกิจการตาม “วิธีราคาทุน” จากเดิมที่จัดทําโดย “วิธีสวนไดเสีย”  
โดยการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมมีความแตกตางกัน อยางไร
ก็ดี การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมและนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
แตอยางใด 
 
กําไรสุทธิ 
- บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ป 2550 เทากับ 435.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4.7% จากไตรมาสที่ผาน
มา เนื่องจากอัตรากําไรข้ันตนที่เพ่ิมข้ึนตามอัตราการเชาพ้ืนที่ท่ีสูงข้ึนของโครงการเปดใหมเซ็นทรัลเวิลด 
- เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 1.0% เนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนในระยะ
เริ่มแรกของโครงการเซ็นทรัลเวิลดยังอยูในระดับต่ํา 
- สําหรับครึ่งแรกของป 2550 กําไรสุทธิมีอัตราการเติบโตลดลง 4.2% เปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของคา
เสื่อมราคาจากพื้นที่สวนขยายของโครงการเปดใหมเซ็นทรัลเวิลด ประกอบกับการใหสวนลดคาเชากับผู
เชาบางรายในระยะแรกแรกของการเปดใหบริการของโครงการเซ็นทรัลเวิลด 
 
รายไดรวม (รายไดจากคาเชาและบริการ และ คาอาหารและเครื่องดื่ม) 
- รายไดรวมในไตรมาสที่ 2 ป 2550 เทากับ 1,927.4 ลานบาท เติบโต 4.9% จากไตรมาสท่ีผานมา เนื่อง
จากอัตราการเชาพ้ืนท่ีที่เพ่ิมข้ึนของโครงการเซ็นทรัลเวิลด รายไดคาเชาและบริการที่เพ่ิมข้ึนหลังการเปด
ใหบริการพ้ืนท่ีสวนปรับปรุงของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และรายไดที่เพ่ิมจากผูเชาพ้ืนท่ี
ใหญรายใหมของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 
- เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รายไดรวมเพิ่มข้ึน 20.8% เนื่องจากการเปดใหบริการ
ของโครงการเซ็นทรัลเวิลด ประกอบกับรายไดคาบริการรวมและคาบริการไอเย็น (common area and 
air-conditioning service income) ที่สูงข้ึนหลังการปรับอัตราคาบริการใหมในเดือนสิงหาคม ป 2549 
- สําหรับครึ่งแรกของป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวม 3,765.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 18.0% จากชวงเวลาเดียว
กันของปกอน เนื่องจากอัตราคาเชาพ้ืนท่ีตอตารางเมตรที่ปรับเพ่ิมข้ึนในทุกโครงการ และการเปดให
บริการของโครงการใหมเซ็นทรัลเวิลด เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 
 
 



กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) 
- ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเทากับ 
1,098.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 6.4% จากไตรมาสกอน เปนผลจากรายไดคาเชาและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะ
ที่ตนทุนรวมและคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารใกลเคียงกับไตรมาสกอน 
- บริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพ่ิมข้ึน 32.0% จากไตรมาส
เดียวกันของปกอน เนื่องจากรายไดคาเชาและบริการที่เพ่ิมข้ึนตามที่ไดกลาวแลวในขางตน 
- สําหรับครึ่งแรกของป 2550 บริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายเทา
กับ 2,132.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 25.0% จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของกําไรกอน
ดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายของโครงการเปดใหมเซ็นทรัลเวิลดเปนหลัก 
 
ตารางที่1: สรุปขอมูลทางการเงินในไตรมาสที่ 2 ป 2550 และครึ่งแรกป 2550 
 
งบการเงินรวม ไตรมาส

2/50 
% เปล่ียน
แปลง 

% เปล่ียน
แปลง 

ครึ่งแรกป 
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% เปล่ียน
แปลง 

ไตรมาส ท่ี 2 ประจําป 2550 (ลาน 
บาท) 

เทียบกับ 
ปกอน 

เทียบกับ 
ไตรมาสกอน 

(ลาน 
บาท) 

เทียบกับ 
ปกอน 

รายไดจากคาเชาคาบริการและคา
ขายอาหารเครื่องด่ืม 

1,927.4   20.8%    4.9%    3,765.5  18.0% 

กําไรขั้นตน 798.4   13.5%    3.7%    1,568.5  9.1% 
กําไรกอนดอกเบ้ียจาย,  
ภาษีเงินได, คาเสื่อมราคา 
และคาตัดจําหนาย 

1,098.9   32.0%    6.4%    2,132.2  25.0% 

กําไรสุทธิ 435.3   1.0%    4.7%    851.1  (4.2%)   
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.20   1.0%    4.7%    0.39  (4.2%)   

 
สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน 
 
รายไดรวม (รายไดจากคาเชาและบริการ และ คาอาหารและเครื่องด่ืม) 
 
ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทฯ มีรายไดจากคาเชาคาบริการและคาอาหารและเครื่องดื่มจํานวน 1,927.4 
ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4.9% จากไตรมาสท่ีผานมา โดยมีรายไดจากคาเชาและบริการจํานวน 1,828.7 ลาน
บาท เติบโต 4.8% จากไตรมาสท่ีผานมา เปนผลมาจากรายไดที่เขามาเต็มไตรมาสของผูเชาใหญราย
ใหมซึ่งเปดดําเนินการที่โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เมื่อเดือนมีนาคม 2550 ประกอบ
กับการเพิ่มข้ึนของรายไดอยางตอเนื่องของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา หลังจากเปดใหบริการ
พ้ืนที่สวนปรับปรุงท่ีแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2549 และอัตราการเชาพ้ืนท่ีที่เพ่ิมข้ึนของโครงการเซ็นท
รัลเวิลด แมจะยังคงใหสวนลดคาเชาพ้ืนท่ีแกผูเชาในชวงแรกของการเปดใหบริการ  บริษัทฯ มีรายไดคา
อาหารและเครื่องดื่มในไตรมาสนี้เทากับ 98.7 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 6.5% จากไตรมาสท่ีผานมา เปนผลมา
จากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของศูนยอาหารทุกแหงภายใตการบริหารงานของบริษัทฯ 
 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รายไดจากคาเชาคาบริการและคาอาหารและเครื่องด่ืมเติบ
โต 20.8% เนื่องจากการเปดใหบริการของโครงการเซ็นทรัลเวิลดเม่ือเดือนสิงหาคม 2549 และพ้ืนที่เชา
ใหมของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร เมื่อเดือนธันวาคม 2549 ประกอบกับรายไดคาบริการรวม
และคาบริการไอเย็น (common area and air-conditioning service income) ท่ีสูงข้ึนหลังจากการปรับ
อัตราคาบริการใหมในเดือนสิงหาคม ป 2549 และอัตราคาเชาพ้ืนที่ตอตารางเมตรที่ปรับเพ่ิมข้ึนในทุก
โครงการ บริษัทฯ มีรายไดคาอาหารและเครื่องดื่มลดลง 10.1% จากชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมา
จากการจากการปดใหบริการศูนยอาหารโครงการเซ็นทรัลเวิลดและที่โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-
พระราม 3 เพ่ือทําการปรับปรุง  
 
ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทฯ มีรายไดอ่ืนรวมเทากับ 161.0 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 20.9% และ 50.0% 
จากไตรมาสที่ผานมาและจากชวงเดียวกันของปกอนตามลําดับ เปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดคา
ธรรมเนียมจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กอง
ทุน CPNRF”) และคาธรรมเนียมสําหรับการพัฒนาและควบคุมการกอสรางโครงการเซ็นทรัลเวิลดที่ไดรับ
จากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ประกอบกับรายไดภาษีโรงเรือน(เรียกเก็บจากผูเชา)ที่เพ่ิมข้ึนตามอัตราการ
เชาพ้ืนท่ีที่เพ่ิมข้ึนของโครงการเซ็นทรัลเวิลด 
ตนทุนรวม 



 
ตนทุนรวม ไดแก ตนทุนจากการใหเชาพ้ืนท่ีและการใหบริการ ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม  รวมถึงคา
สาธารณูปโภค  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสินทรัพยใหเชา  คาใชจายพนักงานผูปฎิบัติงานที่เก่ียว
ของโดยตรงกับการใหเชาและใหบริการพ้ืนที่โครงการ  คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพย
ใหเชา และ ภาษีโรงเรือน สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทฯ มีตนทุนรวมเทากับ 1,129.0 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึน 5.7% จากไตรมาสท่ีผานมา เปนผลจากคาใชจายสาธารณูปโภคที่เพ่ิมข้ึนตามอัตราการเชาพ้ืนท่ี
ที่เพ่ิมข้ึนของโครงการเซ็นทรัลเวิลด และคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมข้ึนของพื้นที่สวนการปรับปรุงใหมของโครง
การเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 
 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึน 26.4% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มข้ึนของคาเสื่อมราคาจากการปรับปรุงพ้ืนที่ของโครงการเซ็นทรัลเวิลดและโครงการเซ็นทรัลพลา
ซา รามอินทรา ซึ่งเปดใหบริการในเดือนสิงหาคมและธันวาคม 2549 ตามลําดับ และการเพิ่มมูลคาสิน
ทรัพยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร โดยการเพิ่มพ้ืนที่ใหเชาและสรางอาคารจอดรถใหมซึ่ง
แลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2549 และการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายสาธารณูปโภคตามอัตราการเชาพ้ืนที่ที่เพ่ิม
ข้ึนของโครงการเซ็นทรัลเวิลด 
 
บริษัทฯ มีตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่มเทากับ 74.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 8.0% จากไตรมาสที่ผานมา แต
ลดลง 10.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งสอดคลองกับการลดลงของรายไดคาอาหาร
และเครื่องดื่ม ตามที่ไดกลาวแลวในขางตน 
 
คาใชจายในการขายและบริหาร 
 
คาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก คาใชจายของพนักงานสวนกลางของบริษัทฯและผูบริหาร  คา
โฆษณาประชาสัมพันธ คาเคร่ืองใชสํานักงาน คาธรรมเนียมและคาที่ปรึกษาตางๆ และคาเส่ือมราคาและ
คาตัดจําหนายสําหรับอุปกรณสํานักงาน  สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและ
บริหารเทากับ 301.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเพียง 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา  
 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน 48.2% เปนผล
มาจากคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธที่เพ่ิมสูงข้ึนภายหลังการเปดใหบริการโครงการเซ็นทรัล
เวิลดและคาใชจายดานบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนจากการปรับโครงสรางภายในองคกร การปรับฐานเงินเดือน และ
จํานวนบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

กําไรสุทธิ 
 
สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 435.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4.7% เมื่อเทียบกับไตร
มาสกอน เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของรายไดรวม ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารคอนขางคง
ที่ ตามที่ไดกลาวแลวในขางตน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเล็ก
นอยเทากับ 1.0% เนื่องจากอัตรากําไรข้ันตนของโครงการเซ็นทรัลเวิลดท่ียังอยูในระดับต่ําในระยะเริ่ม
แรกของการเปดใหบริการ 
 
ความสามารถในการทํากําไร 
 
 
อัตรากําไรขั้นตน 
 
อัตรากําไรข้ันตนของไตรมาสที่ 2 ป 2550 เทากับ 41.1% คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตลดลง
จาก 44.1% ในไตรมาสที่ 2 ป 2549  ทั้งนี้ เนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนของโครงการเซ็นทรัลเวิลดที่ยังอยู
ในระดับต่ํา ซึ่งเปนผลมาจากคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมข้ึนจากพื้นที่สวนปรับปรุงใหมของโครงการ ประกอบกับ
การใหสวนลดคาเชาพ้ืนที่แกผูเชาในชวงแรกของการเปดใหบริการ ซึ่งถือเปนปกติธุรกิจสําหรับการเปด
ศูนยการคาแหงใหม 
 
 
 
 



อัตรากําไรสุทธิ 
 
อัตรากําไรสุทธิของไตรมาสที่ 2 ป 2550 เทากับ 20.6% คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2550 แตลดลง
จาก 24.6% ในไตรมาสที่ 2 ป 2549 เนื่องจากอัตรากําไรข้ันตนของโครงการเซ็นทรัลเวิลดที่ยังอยูใน
ระดับต่ํา ประกอบกับคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธที่เพ่ิมข้ึนภายหลังจากการเปดใหบริการของ
โครงการเซ็นทรัลเวิลด  
 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของไตรมาสที่ 2 ป 2550 เทากับ 14.1% เพ่ิมข้ึนจาก 13.6% ใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2550 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจากโครงการเปดใหมเซ็นทรัลเวิลด 
จากอัตราการเชาพ้ืนท่ีที่เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีตนทุนรวมและคาใชจายอ่ืนๆเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย บริษัทฯ มี
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 15.1% ของไตรมาสเดียวกันปที่ผานมา เนื่องจากอัตรา
กําไรข้ันตนของโครงการเซ็นทรัลเวิลดที่ยังอยูในระดับตํ่าในชวงแรกของการเปดใหบริการ 
 
ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 
 
สินทรัพยรวม 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 35,759.1 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเทากับ 1,422.6 ลาน
บาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,662.0 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 
37.4% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  ซึ่งเปนผลมาจากเงินทุนที่ไดรับจากการออกหุนกูไมมีหลัก
ประกันจํานวน 3,000 ลานบาท เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 สินทรัพยประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพ่ิม
ข้ึนจากการซื้อที่ดินและงานระหวางกอสรางในหลายโครงการ สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2550 ลดลงเปนจํานวน 419.9 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากการ
ใชไปของภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
 
หน้ีสินรวม 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 23,007.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,245.0 ลานบาท 
หรือเพ่ิมข้ึน 5.7% เมื่อเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของหนี้สินไมหมุนเวียน  ซึ่ง
ในชวงครึ่งแรกของป 2550 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูเปนจํานวน 1,557.1 ลานบาท และไดออกหุนกูไมมี
หลักประกัน ระยะเวลา 5 ป เปนจํานวนเงินรวม 3,000 ลานบาท (อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ตอป) เมื่อ
เดือนมิถุนายนที่ผานมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับ 12,555.0 
ลานบาท คิดเปนสัดสวน 54.6% ของหนี้สินรวม 
 
สวนของผูถือหุน 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ 12,751.8 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 177.6 ลาน
บาท หรือ 1.4% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  ซึ่งเปนผลรวมมาจากกําไรสุทธิในครึ่งแรกของป 2550 
กับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2549 จํานวนเงินรวม 671.1 ลานบาท (0.31 บาทตอหุน) 
ซึ่งคิดเปน 40% ของกําไรสุทธิประจําป 2549 
 
โครงสรางทางการเงิน 
 
บริษัทฯ ยังคงมีโครงสรางทางการเงิน อยูในระดับดี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยสุทธิเทากับ 7,550.0 ลานบาท และมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือ
หุนเทากับ 0.6 เทา 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเทากับ 8.2 เทา เพ่ิมข้ึน
จาก 7.6 เทา ในไตรมาสที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากดอกเบี้ยจายที่ลดลง โดยในไตรมาสที่ 2 ป 2550 
บริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักเทากับ 5.2% ตอป ลดลงจาก 5.7% ตอป ในไตรมาสที่ 1 ป 
2550 
 



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพันลดลงจาก 2.3 เทา 
ในไตรมาสที่ 1 ป 2550 มาอยูที่ 0.5 เทา ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 ซึ่งเปนผลมาจากการจายชําระคืนหุนกู
ไมมีหลักประกันซึ่งครบกําหนดชําระในเดือนเมษายน ป 2550 และการชําระคากอสรางในหลายโครงการที่
เพ่ิมข้ึนในไตรมาสนี้ ประกอบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2549 ที่เกิดข้ึนในไตรมาสน้ี
เชนกัน 
 
ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมเปนจํานวนเงินรวม 1,557.1 ลานบาท ซึ่งเปนการ
ชําระคืนหุนกูไมมีหลักประกันซึ่งครบกําหนดชําระในเดือนเมษายน ป 2550 จํานวน 1,000 ลานบาท  โดย 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ประกอบดวยเงินกูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
67% และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 33% โดยมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอยูที่ 5.2% ตอป 
 
ตารางที่ 2: อัตราสวนทางการเงิน 
 
อัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
  2549 2550 2550 
อัตราสวนสภาพคลอง       

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.5     1.1     1.9     

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.3     0.9     1.7     

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.4     1.1     1.3     

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 7.2     12.9     18.0     

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร       

อัตรากําไรขั้นตน (%) 44.1%    41.9%    41.4%    

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%) 36.7%    29.2%    31.0%    

อัตรากําไรสุทธิ (%) 24.6%    20.8%    20.6%    

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 15.1%    13.6%    14.1%    

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน       

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 5.2%    4.8%    5.0%    

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (%) 7.4%    6.3%    6.6%    

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.2     0.2     0.2     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน       

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน /1 (เทา) 0.5     2.3     0.5     

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.6     0.5     0.6     

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย/1 (เทา) 6.5     7.6     8.2     

หมายเหตุ:/1 กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ไมรวมเงินสดที่ชําระเจาหนี้ต๋ัวอาวัลซึ่งครบกําหนด 
 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบันทึกบัญชีสําหรับเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม ท่ีกําหนดใหบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและหรือบริษัทรวมตาม “วิธี
ราคาทุน” แทน “วิธีสวนไดเสีย”  ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาว โดยปรับงบการเงินยอนหลังและงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป 2549 ที่นําไปแสดงในงบการ
เงินระหวางกาลสําหรับป 2550 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดความแตกตางระหวางงบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม โดยบริษัทฯขอชี้แจงในประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 
งบกําไรขาดทุนสําหรับครึ่งแรกป 2550  
กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับคร่ึงแรกของป 2550 เทากับ 3,637.7 ลานบาท แตกตางเปน
จํานวน 2,786.6 ลานบาท (1.28 บาทตอหุน) จากกําไรสุทธิในงบการเงินรวมซึ่งมีจํานวนเทากับ 851.1 
ลานบาท  
 
 
 



งบกําไรขาดทุนสําหรับครึ่งแรกป 2549 
กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับคร่ึงแรกของป 2549 เทากับ 770.4 ลานบาท แตกตางเปน
จํานวน 117.8 ลานบาท (0.06 บาทตอหุน) จากกําไรสุทธิในงบการเงินรวมซึ่งมีจํานวนเทากับ 888.2 
ลานบาท  
 
งบดุลสําหรับงวดประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ผลกระทบจากการปรับงบการเงินยอนหลัง สงผลใหกําไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มข้ึน 712.8 
ลานบาท มาอยูที่ 8,222.2 ลานบาท โดยคาความนิยมติดลบจํานวน 112.6 ลานบาท ถูกปรับออกจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการทั้งจํานวน  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมปรับเพ่ิมข้ึนจํานวน 516.5 ลาน
บาท มาอยูที่ 16,753.7 ลานบาท สําหรับภาษีเงินไดรอตัดบัญชีปรับเพ่ิมข้ึนจํานวน 83.8 ลานบาท มาอยู
ที่ 293.0 ลานบาท 
 
หมายเหต ุการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินรวม และนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ แตอยางใด (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ขอ 14) 
 
การดําเนินงาน 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ บริหารพ้ืนที่ใหเชารวมท้ังหมด 843,531 ตารางเมตร ประกอบดวย 
พ้ืนที่อาคารศูนยการคา 691,649 ตารางเมตร พ้ืนที่อาคารสํานักงาน 145,509 ตารางเมตร และพื้นท่ี
อาคารที่พักอาศัย 6,373 ตารางเมตร อนึ่ง พ้ืนท่ีใหเชาดังกลาวขางตน นับรวมพื้นที่ใหเชาของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ซึ่งผลการดําเนินงานถูกโอนไปยังกอง
ทุน CPNRF แตยังอยูภายใตการบริหารของบริษัทฯ ในฐานะของผูบริหารสินทรัพยของกองทุน CPNRF   
 
อัตราการเชาพ้ืนที่ศูนยการคาเฉลี่ยของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 94% ในไตรมาสที่ 1 ป 2550 เปน 95% ใน
ไตรมาสที่ 2 ป 2550 เปนผลหลักมาจากการปรับปรุงพ้ืนที่ในโครงการเซ็นทรัลเวิลด และโครงการเซ็นทรั
ลพลาซา รัตนาธิเบศร   โดยในไตรมาสที่ 2 ป 2550 โครงการเซ็นทรัลเวิลดมีอัตราการเชาพ้ืนที่อยูที่ 
90% เพ่ิมข้ึนจาก 88% ในไตรมาสที่ 1 ป 2550 เนื่องจากมีการเปดใหบริการอยางตอเนื่องของผูเชา
ประเภทรานอาหารและเครื่องดื่มและสินคาแฟชั่น สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร อัตราการ
เชาพ้ืนที่ ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2550 อยูที่ 95% เพ่ิมข้ึนจาก 92% ในไตรมาสที่ 1 ป 2550 เนื่องจากมี
การเปดใหบริการของผูเชาประเภทสินคาแฟชั่นในพื้นที่สวนการปรับปรุงใหม 
 
ในสวนของอาคารสํานักงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2550 มีอัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉลี่ยเทากับ 91% ไมเปลี่ยน
แปลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2550 สําหรับการปลอยเชาพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานแหงใหม “ปนเกลา ทาว
เวอร บี” นั้น ลาชากวาที่บริษัทฯ คาดการณไว ซี่งเปนผลมาจากความตองการพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่
ชะลอตัวลง เนื่องจากความไมแนนอนทางการเมืองและรางพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนตางดาว  โดย 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2550 อาคารสํานักงานปนเกลา ทาวเวอร บี ที่มีอัตราการเชาพ้ืนที่อยูที่ 65% 
 

ตารางที่ 3: สรุปพ้ืนที่ใหเชาและอัตราการเชาพ้ืนท่ี 

พื้นท่ีใหเชา อัตราการเชา (%) ศูนยการคา 

(ตร.ม.) ไตรมาส 2/49 ไตรมาส 1/50 ไตรมาส 2/50 

ลาดพราว 55,553   100% 99%     100%     
รามอินทรา 18,038   79% 89%     90%     
ปนเกลา 55,638   96% 98%     92%     
พัทยา 15,227   100% 96%     100%     
รัชดา-พระราม 3 53,697   88% 97%     96%     
เชียงใหม 76,410   95% 99%     98%     
บางนา 57,721   100% 99%     99%     
พระราม 2 96,419   98% 99%     99%     
รัตนาธิเบศร 77,095   99% 92%     95%     
เซ็นทรัลเวิลด 185,851   56% 88%     90%     
รวม 691,649  88% 94%     95%     

 



 
พื้นท่ีใหเชา อัตราการเชา (%) อาคารสํานักงาน 

(ตร.ม.) ไตรมาส 2/49 ไตรมาส 1/50 ไตรมาส 2/50 

ลาดพราว 18,134   100%     100%     97%     
ปนเกลา เอ 22,560   98%     92%     92%     
ปนเกลา บี/1  11,335   37%     66%     65%     
บางนา 9,796   100%     97%     98%     
เซ็นทรัลเวิลด 83,684   84%     92%     93%     
รวม 145,509  86%     91%     91%     

หมายเหตุ: /1 อาคารสํานักงานปนเกลา ทาวเวอร บี ทําการปรับปรุงแลวเสร็จเปล่ียนจากที่พักอาศัยเปน
อาคารสํานักงาน ในชวงไตรมาส1/2549 

 


