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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
ประจําไตรมาสที่ 4 ป 2550 และlสําหรับป 2550 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในไตรมาสที่ 4 ป 2550 บริษัทฯ มี 
กําไรสุทธิเทากับ 520.0 ลานบาท
เติบโต 42.4% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน หากไม
รวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา 
กําไรสุทธิจะเทากับ 305.9 ลาน
บาท ลดลง 16.3% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน และ 
25.8% เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน 
 

 
ป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ
1,783.4 ลานบาท เติบโต 5.8% 
เ ม่ือเทียบกับปกอน  หากไมรวม
รายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา 
กําไรสุทธิจะเทากับ 1,569.1 ลาน
บาท ลดลง 6.9% เม่ือเทียบกับป
กอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ในป 2550 ถือไดวาเปนปที่ทาทายอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมคาปลีก ซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของการบริโภคและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อัน
เน่ืองมาจากสถานะการณความไมม่ันคงทางการเมือง ปจจัยลบดังกลาวสงผลใหภาวการณ
แขงขันในอุตสาหกรรมคาปลีกทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน  ผูประกอบการในอุตสาหกรรมคาปลีก
ใชกลยุทธทางการตลาดและจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือกระตุนการ
จับจายใชสอยของผูบริโภค อยางไรก็ตาม สัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาค
การบริโภคและการลงทุนไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ดีข้ึนในครึ่งหลังของป 2550 ซึ่งสะทอน
ผานความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่สูงข้ึนพรอมๆ กับการจับจายใชสอยที่มากขึ้นเชนกัน 
 
สําหรับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยใหเชาพ้ืนที่เพ่ือการคาปลีกในเขตกรุงเทพฯ ป 2550 น้ัน 
พบวา มีปริมาณพ้ืนที่คาปลีกใหเชาเพ่ิมข้ึน 220,000 ตารางเมตร หรือคิดเปนการเติบโต 
4.4% เม่ือเทียบกับปที่ผานมา โดยพ้ืนที่ใหมสวนใหญอยูในรูปแบบของศูนยการคาชุมชนและ
พ้ืนที่คาปลีกในยานธุรกิจและชุมชนของเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงประกอบ
กับปริมาณพ้ืนที่คาปลีกใหเชาที่เพ่ิมเขามาในตลาดอยางตอเนื่อง สงผลใหอัตราคาเชาพ้ืนที่
ทรงตัว ในขณะที่อัตราการวางของพื้นที่อยูในชวง 5.0 - 6.0% 
 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จํากัด) มหาชน (“บริษัทฯ”) มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ป 2550 
จํานวน 520.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 42.4% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ในขณะที่รายไดรวม
เทากับ 2,199.1 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 22.3% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งรวมรายไดที่ไม
เกิดข้ึนเปนประจําจํานวน 214.3 ลานบาท จากคาชดเชยอันเนื่องมาจากการเสียสิทธิการใช
ที่ดินบางสวน ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด (ประมาณ 875 ตารางเมตร) ใหแกหางสรรพสินคา
เซ็นเพ่ือใชในการขยายพื้นที่หางสรรพสินคา หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา
ดังกลาว บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 305.9 ลานบาท ลดลง 16.3% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน ในขณะที่รายไดรวมอยูที่ 1,984.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 10.4% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน 
 
สําหรับผลประกอบการของป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 1,783.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5.8% 
จากปกอน โดยมีรายไดรวมเติบโต 17.7% จากปกอนมาอยูที่ 7,895.3 ลานบาท หากไมรวม
รายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาวขางตน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 1,569.1 ลาน
บาท ลดลง 6.9% จากปกอน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของคาเสื่อมราคาจากการปรับปรุงและ
พัฒนาสินทรัพยในหลายโครงการและคาใชจายสงเสริมการขายและการตลาดที่สูงข้ึน โดย
เฉพาะที่โครงการเซ็นทรัลเวิลดซึ่งอยูในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงาน เพ่ือกระตุนการใช
จายของผูบริโภคในภาวการณที่การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลง  ในขณะที่รายไดรวมอยู
ที่ 7,681.0 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 14.5% จากปกอน และมีกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มข้ึน 2.0% จากชวงเดียวกันของปกอนมาอยูที่ 3,751.5 ลานบาท 
ซึ่งเปนผลจากผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนของโครงการเซ็นทรัลเวิลด 
 
ในป 2550 โดยเริ่มตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของงบการเงินเฉพาะกิจการตาม “วิธีราคาทุน” 
จากเดิมที่จัดทําโดย “วิธีสวนไดเสีย”  โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมมีความแตกตางกัน อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมี
ผลกระทบตองบการเงินรวมและนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ แตอยางใด 
(ดูรายละเอียดในหมายเหตุงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ขอ 27) 
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อนึ่ง ในไตรมาสที่ 3 ป 2550 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางการถือหุนในโครงการพระราม 9 ดวย
การซื้อหุนจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนนสแควร จํากัด (“ไนนสแควร”) 
ทําใหสัดสวนการถือหุนในไนนสแควรเพ่ิมข้ึนจาก 60.0% เปน 87.1% และไดเขาทําสัญญา
เชาที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดินฉบับใหมและยกเลิกสัญญาเชาที่ดินฉบับเดิม การเพ่ิม
สัดสวนการถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการในงบดุลรวมของบริษัทฯ (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ขอ 9) 
 
สําหรับภาพรวมการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยในป 2550 อยูในเกณฑดี ทามกลางสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวลง บริษัทฯ ยังสามารถจัดการการ
บริหารพื้นที่ไดเปนอยางดี โดยสามารถเพิ่มอัตราการเชาพ้ืนที่ศูนยการคามาอยูที่ 96% 
เพ่ิมข้ึนจาก 91% ในป 2549 และอัตราการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานเพิ่มข้ึนจาก 89% ในป 
2549 มาอยูที่ 93% ในป 2550 และอัตราคาเชาโดยเฉลี่ยของศูนยการคาอยูที่ 1,220 บาท
ตอตารางเมตรตอเดือน เพ่ิมข้ึน 4.8% จากป 2549 อน่ึงคาเชาเฉล่ียดังกลาวไดรวมสวนลดคา
เชาพ้ืนที่ตอตารางเมตรที่ใหกับผูเชาบางรายในชวงแรกของการเปดใหบริการของโครงการ
เซ็นทรัลเวิลด 
 
ในป 2550 ความคืบหนาของการกอสรางและการเปดใหจองเชาพ้ืนที่ของโครงการเซ็นทรัล
พลาซา แจงวัฒนะ และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว โดย
มีกําหนดการเปดดําเนินการโครงการดังกลาวในไตรมาสที่ 4 ป 2551และไตรมาสที่ 1 ป 
2552 ตามลําดับ นอกจากนี้ไดวางแผนที่จะเริ่มงานปรับสภาพและขุดเจาะที่ดินสําหรับ
โครงการเซ็นทรลัพลาซา ชลบุรี และ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกนในชวงครึ่งแรกของป 
2551 และคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการโครงการดังกลาวไดในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 
4 ป 2552 ตามลําดับ 
 
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนซึ่งกําหนดที่จะจัดข้ึนใน
วันที่ 25เมษายน 2551 ใหมีการจายเงินปนผลในอัตรา 0.33 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปน 40% 
ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2550 
 
กําไรสุทธิ: 

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ป 2550 เทากับ 520.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
42.4% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา
ดังกลาว บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 305.9 ลานบาท ลดลง 16.3% จากไตรมาส
เดียวกันของปกอน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของคาใชจายสงเสริมการขายและการตลาด 

• เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา กําไรสุทธิไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปน
ประจําลดลง 25.8% เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายสงเสริมการขายและ
การตลาดในชวงเฉลิมฉลองปลายป และการเพิ่มข้ึนของคาใชจายบุคคล (การปรับ
ฐานเงินเดือนและจายโบนัสประจําป) 

• สําหรับกําไรสุทธิป 2550 เทากับ 1,783.4 ลานบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน 5.8% 
จากปกอน หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาว บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ
เทากับ 1,569.1 ลานบาท ลดลง 6.9% จากปกอน เน่ืองจากอัตรากําไรขั้นตนใน
ระยะเริ่มแรกของโครงการเซ็นทรัลเวิลดยังอยูในระดับต่ําและคาใชจายสงเสริมการ
ขายและการตลาดที่เพ่ิมข้ึน 

 
รายไดรวม (รายไดจากคาเชาและบริการ และ คาอาหารและเครื่องดื่ม): 

• รายไดรวมในไตรมาสที่ 4 ป 2550 เทากับ 2,199.1 ลานบาท เติบโต 22.3% จาก
ไตรมาสเดียวกันปกอน หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาว รายได
จะเทากับ1,984.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 10.4% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน เปนผล
จากสัดสวนรายไดที่เพ่ิมข้ึนจากโครงการเซ็นทรัลเวิลด และพ้ืนที่ใหเชาเพ่ิมข้ึนของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร 

• เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา รายไดรวมไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปน
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ประจําเติบโต 2.8% เน่ืองจากมีการเปดใหบริการ “Junction X Zone” ณ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร ในเดือนตุลาคม ป 2550 

• สําหรับผลการดําเนินงานของป 2550  รายไดรวมเทากับ 7,895.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
17.7% จากปที่ผานมา หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาว  บริษัทฯ 
มีรายไดรวมเติบโต 14.5% จากปกอนมาอยูที่ 7,681.0 ลานบาท เน่ืองจากการ
เพ่ิมข้ึนของสัดสวนรายไดของโครงการเซ็นทรัลเวิลด และการเพิ่มข้ึนของรายได
คาบริการรวมและคาบริการไอเย็น (common area and air conditioning services) 
หลังจากการปรับอัตราคาบริการใหมเม่ือเดือนสิงหาคม ป 2549 

      
 ตารางที่1: สรุปขอมูลทางการเงินในไตรมาสที่ 4 ป 2550 และสําหรับป 2550 
 

งบการเงินรวม ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % เทียบ % เทียบ % เทียบ
(ลานบาท) 2549 2550 2550 ปกอน ไตรมาสกอน ปกอน

รายไดจากคาเชาคาบริการและคาขายอาหารเคร่ืองด่ืม 1,798.1  1,930.7  2,199.1  22.3% 13.9% 6,706.2  7,895.3  17.7%
กําไรข้ันตน 726.7  796.2  1,057.2  45.5% 32.8% 2,923.4  3,421.9  17.1%
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย, ภาษีเงินได, คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 1,058.6  988.5  845.1  (20.2%) (14.5%) 3,676.6  3,965.8  7.9%
กําไรสุทธิ 365.3  412.1  520.2  42.4% 26.2% 1,685.2  1,783.4  5.8%
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.17  0.19  0.24  42.4% 26.2% 0.77  0.82  5.8%

 ป 2549  ป 2550

 
 

การดําเนินงาน 
 
อัตราการเชาพ้ืนที่ศูนยการคาเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนเปน 96% ในขณะที่อัตรา
การเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานเฉลี่ย
คงที่อยูที่ 93% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ บริหารพื้นที่ใหเชารวมทั้งหมด 848,202 ตารางเมตร 
ประกอบดวย พ้ืนที่อาคารศูนยการคา 697,038 ตารางเมตร (เพ่ิมข้ึน 1.4% จากชวงเดียวกัน
ของปกอน และคงที่จากไตรมาสที่ผานมา) พ้ืนที่อาคารสํานักงาน 144,791 ตารางเมตร (ไม
เปลี่ยนแปลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนและไตรมาสที่ผานมา)   และพ้ืนที่อาคารที่พัก
อาศัย 6,373 ตารางเมตร (ไมเปลี่ยนแปลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนและไตรมาสที่ผาน
มา)   อนึ่ง พ้ืนที่ใหเชาดังกลาวขางตน นับรวมพื้นที่ใหเชาจํานวน 132,369 ตารางเมตรของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ซึ่งผลการ
ดําเนินงานถูกโอนไปยังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุน CPNRF”) 
แตยังอยูภายใตการบริหารของบริษัทฯ ในฐานะของผูบริหารสินทรัพยของกองทุน CPNRF   
 
บริษัทฯ มีอัตราการเชาพ้ืนที่ศูนยการคาเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 91% ในไตรมาสที่ 4 ป 2549 และ 
95% ในไตรมาสที่ 3 ป 2550 เปน 96% ในไตรมาสที่ 4 ป 2550 เน่ืองจากอัตราการเชาพ้ืนที่
ที่สูงข้ึนของโครงการเซ็นทรัลเวิลด, โครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงพ้ืนที่ในโครงการดังกลาวแลวเสร็จ
ในสิ้นปที่ผานมา คาเชาเฉลี่ยของพ้ืนที่คาปลีกใหเชาในไตรมาสที่ 4 ป 2550 อยูที่ 1,240 
บาทตอตารางเมตรตอเดือน เพ่ิมข้ึน 6.3% จากไตรมาสเดียวกันปที่ผานมา และ 2.0% จาก
ไตรมาสกอน อนึ่งคาเชาเฉล่ียดังกลาวไดรวมสวนลดคาเชาพ้ืนที่ตอตารางเมตรที่ใหกับผูเชา
บางรายในชวงแรกของการเปดใหบริการของโครงการเซ็นทรัลเวิลดโดยเฉล่ียที่ 50%, 30%, 
และ 27% ในไตรมาสที่ 4 ป 2549, ไตรมาสที่ 3 ป 2550, และไตรมาสที่ 4 ป 2550 
ตามลําดับ 
 
ในสวนของอาคารสํานักงาน บริษัทฯ มีอัตราการเชาพ้ืนที่เฉลี่ยเทากับ 93% ในไตรมาสที่ 4 ป 
2550 ไมเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่ผานมา แตเพ่ิมข้ึนจาก 89% ในไตรมาสที่ 4 ป 2549 
อันเปนผลมาจากอัตราการเชาพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลดเพ่ิมข้ึนจาก 90% ใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2549 มาอยูที่ 95% ในไตรมาสที่ 4 ป 2550 และอาคารสํานักงานปนเกลา 
ทาวเวอร บี ที่มีอัตราการเชาพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจาก 60% ในไตรมาสที่ 4 ป 2549 เปน 75% ใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2550  

 

 



   บริษทั เซน็ทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 2: สรุปพ้ืนที่ใหเชาและอัตราการเชาพ้ืนที่ 

 
พ้ืนที่ใหเชา

(ตร.ม.) ไตรมาส3/49 ไตรมาส3/50 ไตรมาส4/50

ลาดพราว 55,562                 100% 100% 100%

รามอินทรา 17,974                 76% 92% 99%

ปนเกลา 55,777                 98% 92% 91%

พัทยา 15,227                 100% 100% 99%

รัชดา-พระราม3 18,237                 100% 100% 100%

เชียงใหม 76,410                 99% 98% 98%

บางนา 57,728                 99% 99% 99%

พระราม2 5,937                   100% 100% 100%

รัตนาธิเบศร 77,132                 90% 96% 99%

เซ็นทรัลเวิลด 184,685                81% 90% 93%

รวม 564,669             91% 95% 96%

ศูนยการคา
อัตราการเชาพ้ืนที่ (%)

 
 

พ้ืนท่ีใหเชา

(ตร.ม.) ไตรมาส3/49 ไตรมาส3/50 ไตรมาส4/50

ลาดพราว 17,719                 100% 96% 86%

ปนเกลา เอ 22,560                 92% 92% 91%

ปนเกลา บี /1 11,334                 60% 75% 75%

บางนา 9,796                   97% 96% 98%

เซ็นทรัลเวิลด 83,382                 90% 94% 95%

รวม 144,791             89% 93% 93%

หมายเหตุ : /1 อาคารสํานักงานปนเกลา ทาวเวอร บี ทําการปรับปรุงเปล่ียนจาก

                      ท่ีพักอาศัยเปนอาคารสํานักงาน แลวเสร็จในชวงไตรมาส 1/2549

อาคารสํานักงาน
อัตราการเชาพ้ืนท่ี (%)

 
 

สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน 
 
 
 
ในไตรมาสที่ 4 ป 2550 บริษัทฯ มี 
รายไดรวมเทากับ 2,199.1 ลาน
บาทเติบโต 22.3% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน หากไม
รวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา 
รายไดรวมจะเทากับ 1,984.9 ลาน
บาท เติบโต 10.4% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน และ 
2.8% เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รายไดรวม (รายไดจากคาเชาและบริการ และ คาอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

ในไตรมาสที่ 4 ป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวมจากคาเชาคาบริการและคาอาหารและเครื่องดื่ม
จํานวน 2,199.1 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 13.9% จากไตรมาสเดียวที่ผานมา และ 22.3% จาก
ไตรมาสเดียวกันปกอน อนึ่ง รายไดรวมในไตรมาสที่ 4 ป 2550 รวมรายไดที่ไมเกิดข้ึนเปน
ประจําจํานวน 214.3 ลานบาท จากคาชดเชยอันเนื่องมาจากการเสียสิทธิการใชที่ดินบางสวน 
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด (ประมาณ 875 ตารางเมตร) ใหแกหางสรรพสินคาเซ็นเพ่ือใชใน
การขยายพื้นที่หางสรรพสินคา หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาว บริษัทฯ มี
รายไดรวม 1,984.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 10.4% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน และ 2.8% 
จากไตรมาสที่ผานมา การเติบโตของรายไดรวมเปนผลจากรายไดจากคาเชาและบริการ
จํานวน 1,887.8 ลานบาท ที่เพ่ิมข้ึน 2.5% จากไตรมาสที่ผานมา เน่ืองจากการเปดใหบริการ
โซนจังชั่นเอ็กซ ในเดือนตุลาคม ป 2550 ณ โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร และ
เพ่ิมข้ึน 10.7% จากไตรมาสเดียวกันปที่ผานมา เน่ืองจาก (1) การเปดใหบริการหลังการ
ปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลเวิลดในเดือนธันวาคม ป 2549, (2) การเชาพ้ืนที่ของผูเชาหลักราย
ใหมในเดือนมีนาคม 2550 ณ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต, (3) การเชา
พ้ืนที่ของโรงภาพยนตร (โรงภาพยนตรเอสเอฟ) ในเดือนกุมภาพันธ ป 2550 ณ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, (4) การเปดใหบริการโซน “Junction X” ในเดือนตุลาคม ป 
2550 ณ โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร สําหรับรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ิมข้ึน 
9.9% จากไตรมาสที่ผานมา และ 5.5% จากไตรมาสเดียวกันปกอน เปนผลมาจากผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึนของศูนยอาหาร ณ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา บางนา 



   บริษทั เซน็ทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวม
เทากับ 7,895.3 ลานบาทเติบโต 
17.7% เม่ือเทียบกับปกอน หากไม
รวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา 
รายไดรวมจะเทากับ 7,681.0 ลาน
บาท เติบโต 14.5% เม่ือเทียบกับป
กอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวมจากคาเชาคาบริการและคาอาหารและเครื่องดื่มจํานวน 
7,895.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 17.7% จากปกอน หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา
ดังกลาว รายไดรวมจากคาเชาคาบริการและคาอาหารและเครื่องดื่มเทากับ 7,681.0 ลานบาท 
เติบโต 14.5% จากปกอน เปนผลจากการเพิ่มข้ึนของรายไดคาเชาและบริการ 15.7% จากป
กอน มาอยูที่ 7,303.0 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มข้ึนของรายไดคาบรกิาร
รวมและคาบริการไอเย็น (common area and air conditioning services) หลังจากการปรับ
อัตราคาบริการใหมสําหรับทุกโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม ป 2549, (2) การเพ่ิมข้ึนของ
สัดสวนรายไดจากโครงการเซ็นทรัลเวิลดหลังจากเสร็จสิ้นการปรับปรุงและเปดใหบริการใน
เดือนธันวาคม 2549, (3) การเพ่ิมข้ึนของรายไดจากผูเชาหลักรายใหม (ศูนยออกกําลังกาย 
แคลิฟอรเนีย วาว) ณ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และ (4) ผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
รัตนาธิเบศร หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงพ้ืนที่ใหเชาแลวเสร็จในเดือนธันวาคม ป 2549 
สําหรับรายไดคาอาหารและเครื่องดื่มลดลง 4.7% จากปที่ผานมา อยูที่ 378.0 ลานบาท 
เน่ืองจากการปดการใหบริการศูนยอาหารที่โครงการเซ็นทรัลเวิลด และอยูระหวางการปด
ปรับปรุงศูนยอาหารที่โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 
 
ตนทุนรวม 
 
ตนทุนรวม ไดแก ตนทุนจากการใหเชาพ้ืนที่และการใหบริการ ตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม  
รวมถึงคาสาธารณูปโภค  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสินทรัพยใหเชา  คาใชจายพนกังาน
ผูปฎิบัติงานที่เก่ียวของโดยตรงกับการใหเชาและใหบริการพ้ืนที่โครงการ  คาใชจายในการ
ซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยใหเชา และ ภาษีโรงเรือน สําหรับไตรมาสที่ 4 ป 2550 
บริษัทฯ มีตนทุนรวมเทากับ 1,142.0 ลานบาท ไมเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่ผานมา แต
เพ่ิมข้ึน 6.6% จากไตรมาสเดียวกันปกอน โดยแบงเปนตนทุนจากการใหเชาพ้ืนที่และการ
ใหบริการจํานวน 1,066.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 6.7% จากไตรมาสเดียวกันปกอน เปนผลจาก
การเพ่ิมข้ึนของภาษีที่ดินและโรงเรือน คาประกันภัย คาใชจายสาธารณูปโภคตามการเพิ่มข้ึน
ของอัตราการเชาพ้ืนที่ ตนทุนอาหารและเครื่องดื่มเทากับ 75.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 10.2% 
จากไตรมาสที่ผานมา และ 5.7% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  ซึ่งสอดคลองกับการลดลง
ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 
ในป 2550 บริษัทฯ มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึน 18.3% จากปกอน มาอยูที่ 4,473.4 ลานบาท โดย
แบงเปนตนทุนจากการใหเชาพ้ืนที่และการใหบริการจํานวน 4,185.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
20.3% จากปกอน เปนผลจากการเพิ่มข้ึนของคาเสื่อมราคาของพื้นที่สวนขยายและคาใชจาย
สาธารณูปโภคของโครงการเซ็นทรัลเวิลดหลังการเปดใหบริการในเดือนธันวาคม ป 2549 
ตนทุนอาหารและเครื่องดื่มลดลง 5.1% จากปกอน เน่ืองจากการปดศูนยอาหารจํานวน 2 
แหง 
 
คาใชจายในการขายและบริหาร 
 
คาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก คาใชจายของพนักงานสวนกลางของบริษัทฯและ
ผูบริหาร  คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาเครื่องใชสํานักงาน คาธรรมเนียมและคาที่ปรึกษาตางๆ 
และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสําหรับอุปกรณสํานักงาน  สําหรับไตรมาสที่ 4 ป 2550 
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 580.8 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 73.3% เม่ือเทียบ
กับไตรมาสที่ผานมา เน่ืองจากคาใชจายดานบุคลากรที่เพ่ิมข้ึน (ปรับข้ึนเงินเดือนพนักงานและ
การจายโบนัสประจําป) และการเพิ่มข้ึนของคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธในชวง
เฉลิมฉลองสิ้นป ซึ่งเปนปกติธุรกิจที่คาใชจายดังกลาวในไตรมาสที่ 4 ของปจะสูงกวาไตรมาส
อ่ืนๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีคาใชจายในการโฆษณา
และประชาสัมพันธและคาใชจายดานบุคลากรที่สูงข้ึน สงผลใหคาใชจายในการขายและ
บริหารเพิ่มข้ึน 54.4% 
 



   บริษทั เซน็ทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ในป 2550 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 1,514.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
40.5% จากปกอน มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มข้ึนของคาใชจายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะที่โครงการเซ็นทรัลเวิลดและคาใชจายดานบุคลากร  อนึง่ จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการจับจายใชสอยที่คอนขางซบเซาตลอดทั้งป 2550 สงผลใหบรษัิท
ฯมีคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธเพ่ิมข้ึน 80.3% จากปกอน มาอยูที่ 565.7 ลาน
บาท คิดเปน 7.4% ของรายไดรวมซึ่งไมรวมรายการที่เกิดข้ึนไมเปนประจํา โดยเพ่ิมข้ึนจากป 
2549 ที่มีสัดสวนอยูที่ 4.7% ของรายไดรวม 
 
กําไรสุทธิ 
 
สําหรับไตรมาสที่ 4 ป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 520.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 26.2% 
เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และ 42.4% จากไตรมาสเดียวกันปกอน หากไมรวมรายไดที่
ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาว กําไรสุทธิอยูที่ 305.9 ลานบาท ลดลง 25.8% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา และ 16.3% จากไตรมาสเดียวกันปกอน เน่ืองจากคาใชจายในการโฆษณา
และประชาสัมพันธและคาใชจายดานบุคลากรที่เพ่ิมข้ึน 
 
ในป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 1,783.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5.8% จากปกอน หากไม
รวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาว กําไรสุทธิอยูที่ 1,569.1 ลานบาท ลดลง 6.9% 
จากปกอน เน่ืองจากคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธที่เพ่ิมข้ึน 

 
ความสามารถในการทํากําไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตรากําไรขั้นตน 
 
อัตรากําไรข้ันตนของไตรมาสที่ 4 ป 2550 หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา
ดังกลาว เทากับ 42.5% เพ่ิมข้ึนจาก 41.2% ในไตรมาสที่ 3 ป 2550 และ 40.4% ใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2549 เน่ืองจากอัตรากําไรขั้นตนของโครงการเซ็นทรัลเวิลดสูงข้ึนตามอัตรา
การเชาพ้ืนที่ที่เพ่ิมข้ึนและสวนลดคาเชาพ้ืนที่ใหแกผูเชาโครงการเซ็นทรัลเวิลดที่ลดลง 
 
ในป 2550 อัตรากําไรข้ันตน หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาวจะเทากับ 
41.8% ลดลงจาก 43.6% ในปกอน เน่ืองจากอัตรากําไรข้ันตนในระยะแรกของโครงการ
เซ็นทรัลเวิลดยังอยูในระดับต่ํา ซึ่งไดเปดใหบริการในเดือนธันวาคม ป 2549 
 
อัตรากําไรสุทธิ 
 
อัตรากําไรสุทธิของไตรมาสที่ 4 ป 2550 หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาว
จะ เทากับ 14.1% ลดลงจาก 19.5% ไตรมาสที่ 3 ป 2550 และ 18.2% ในไตรมาสที่ 4 ป 
2549 เน่ืองจากมีคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธที่เพ่ิมข้ึน  
 
ในป 2550 อัตรากําไรสุทธิ หากไมรวมรายไดที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําดังกลาว เทากับ 
18.7% ลดลงจาก 22.6% ในปกอน เน่ืองจากอัตรากําไรข้ันตนในระยะแรกของโครงการ
เซ็นทรัลเวิลดยังอยูในระดับต่ําและคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธที่เพ่ิมข้ึน  
 

ตารางที่ 3: อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 
 

อัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ส้ินงวด ส้ินงวด
2549 2550 2550  ป 2549  ป 2550

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรข้ันตน (%) 40.4% 41.2% 48.1% 43.6% 43.3%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%) 27.2% 27.8% 31.1% 33.8% 29.8%
อัตรากําไรสุทธิ (%) 18.2% 19.5% 21.8% 22.6% 20.7%
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 12.4% 13.3% 16.3% 14.5% 14.2%  



   บริษทั เซน็ทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สินทรัพยรวม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 37,204.6 ลานบาท ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 5,222.3 ลานบาท (คิดเปน 14.0% ของสินทรัพยรวม), สินทรัพย
ไมหมุนเวียนประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 28,795.0 ลานบาท (คิดเปน 77.4% 
ของสินทรัพยรวม), และสินทรัพยอ่ืนๆจํานวน 3,187.3 ลานบาท (คิดเปน 8.6% ของ
สินทรัพยรวม) เม่ือเปรียบเทียบ ณ สิ้นป 2549 สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
เพ่ิมข้ึน 2,868.1 ลานบาท หรือ 8.4% ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจํานวน 2,443.4 ลานบาท หรือ 9.3% จากการกอสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจง
วัฒนะและโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  
 
หน้ีสินรวม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 23,565.3 ลานบาท ประกอบดวย
หนี้สินไมหมุนเวียน 81.0% ของหนี้สินรวม และบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับ 
12,044.9 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน 51.1% ของหนี้สินรวม ในป 2550 บริษัทฯ มีหนี้สิน
รวมเพ่ิมข้ึน 8.3% จาก 1) การออกหุนกูไมมีหลักประกันจํานวน 3,000 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน ป 2550 เพ่ือใชเปนเงินทุนสําหรับโครงการใหม และ 2) ตั๋วอาวัลสัญญาใชเงินเพ่ือ
ใชในการซื้อที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน 
 
สวนของผูถือหุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ 13,639.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
1,065.1 ลานบาท หรือ 8.5% จาก ณ สิ้นป 2549 และมีกําไรสะสมเทากับ 8,720.6 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึน 993.3 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2549 โดยมีสาเหตุจาก (1) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 
1,783.4 ลานบาท (2) มีการจายเงินปนผลจํานวน 675.4 ลานบาท และ (3) มีรายการขาดทุน
สะสมจากบริษัทยอยจํานวน 114.7 ลานบาท ซี่งแสดงเปนรายการหักจากกําไรสะสมยังไมได
จัดสรรและแสดงเปนรายการเพิ่มข้ึนในสวนของผูถือหุนสวนนอยในงบดุล รายการที่เกิดข้ึน
ดังกลาวเปนผลมาจากการเพิ่มสัดสวนการถือหุนในไนนสแควร จาก 60.0% เปน 87.1% (ณ 
วันที่บริษัทฯ เพ่ิมสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย บริษัทยอยมีขาดทุนสะสมจํานวน 420 ลาน
บาท) การซื้อหุนเพ่ิมทุนดังกลาวทําใหเกิดสวนตางในราคาที่สูงกวาสินทรัพยสุทธิของบริษัท
ยอย เน่ืองจากผูบริหารเชื่อวา ผลตางราคาหุนดังกลาว เกิดจากการที่บริษัทไดตั้งสํารองเพื่อ
การดอยคาของสินทรัพยไวเต็มจํานวน ซึ่งจะสามารถชดเชยกลับมาไดจากผลประกอบการ
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระรามเกา ในอนาคต (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ขอ 9) 
 

 
ตารางที่ 4: สรุปฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 4 ป 2550 และสําหรับป 2550 
 

งบดุล % เทียบ % เทียบ
(ลานบาท) ป 2549 ป 2550

สินทรัพยรวม 33,376.3  34,336.5  37,204.6  2.9% 8.4%
หน้ีสินรวม 21,590.2  21,762.3  23,565.3  0.8% 8.3%
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจายสุทธิ 11,040.8  11,112.1  12,044.9  0.6% 8.4%
สวนของผูถือหุน 11,786.1  12,574.2  13,639.3  6.7% 8.5%
กําไรสะสม 6,913.6  7,727.3  8,720.6  11.8% 12.9%

 ป 2548  ป 2549  ป 2550
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โครงสรางทางการเงิน 
 
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย
สุทธิตอสวนของผูถือหุนเทากับ  
0.6 เทา  
 
 
 
 
 
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
อยูที่ 5.5% ตอป คงที่เม่ือเทียบกับ
คาเฉล่ียของปกอน 

 
โครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ อยูในระดับแข็งแกรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ 
มีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.6 เทา ไมเปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบกับ ณ สิ้นป 2549 บริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเทากับ 7.3 
เทา เพ่ิมข้ึนจาก 5.9 เทา ณ สิ้นป 2549 ซึ่งเปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่
เพ่ิมข้ึน 
 
ในป 2550 บริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 2,067.1 ลานบาท และในเดือน
มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน อายุ 5 ป ดอกเบี้ยคงที่ 4.25% จํานวน 
3,000 ลานบาท เพ่ือใชสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโครงการปจจุบันและการพัฒนา
โครงการใหมของบริษัทฯ ทั้งนี้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินกูอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ 68% และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 32% โดยมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
อยูที่ 5.5% ตอป ณ สื้น ป 2550 ไมเปลี่ยนแปลงจาก ณ สิ้นป 2549 ในสถานการณที่
ดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง บริษัทฯ ยังคงนโยบายสัดสวนอัตราดอกเบี้ยคงที่ตออัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว เทากับ 70: 30 

 
 ตารางที่ 5: อัตราสวนทางการเงิน 
 

อัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ส้ินงวด ส้ินงวด
2549 2550 2550  ป 2549  ป 2550

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.9    1.7    1.2    0.9    1.0    
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.8    1.5    1.0    0.8    0.9    
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.4    1.1    0.8    0.8    0.9    
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 11.3    19.8    14.6    10.1    13.8    

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 4.3% 4.6% 5.7% 5.0% 5.0%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (%) 5.3% 6.1% 7.4% 6.1% 6.4%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.2    0.2    0.3    0.2    0.2    

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน /1 (เทา) 0.8    0.6    0.5    0.5    0.7    
อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.6    0.6    0.6    0.6    0.6    
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย /1 (เทา) 9.7    5.1    5.6    5.9    7.3    
หมายเหตุ: /1 กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ไมรวมเงินสดท่ีชําระเจาหน้ีต๋ัวอาวัลซึ่งครบกําหนด  

 
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม ตาม “วิธีราคาทุน” ซึ่ง
ไมไดสงผลกระทบตอการจัดทํา
งบการเงินรวมแตอยางใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบันทึกบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่กําหนดใหบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและหรือบริษัทรวมตาม “วิธีราคาทุน” แทน “วิธีสวนไดเสีย”  ตั้งแตวันที่  1 มกราคม 
2550 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว โดยปรับงบการเงินยอนหลังและงบ
การเงินของบริษัทฯ สําหรับป 2549 ที่นําไปแสดงในงบการเงินสําหรับป 2550 เพ่ือ
เปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดความแตกตาง
ระหวางงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม โดยบริษัทฯขอชี้แจงในประเด็นที่สําคัญ 
ดังนี้ 
 
งบกําไรขาดทุนสําหรับป 2550  
กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2550 เทากับ 4,724.8 ลานบาท แตกตางเปน
จํานวน 2,941.4 ลานบาท (1.35 บาทตอหุน) จากกําไรสุทธิในงบการเงินรวมซึ่งมีจํานวน
เทากับ 1,783.4 ลานบาท  
 



   บริษทั เซน็ทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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งบกําไรขาดทุนสําหรับป 2549 
กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเทากับ 4,329.9 ลานบาท แตกตางเปนจํานวน 2,644.7 
ลานบาท (1.22 บาทตอหุน) จากกําไรสุทธิในงบการเงินรวมซึ่งมีจํานวนเทากับ 1,685.2 ลาน
บาท  
 
งบดุลสําหรับงวดประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ผลกระทบจากการปรับงบการเงินยอนหลัง สงผลใหกําไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพ่ิมข้ึน 712.8 ลานบาท มาอยูที่ 8,222.2 ลานบาท โดยคาความนิยมติดลบจํานวน 112.6 
ลานบาท ถูกปรับออกจากงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งจํานวน เงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมปรับเพ่ิมข้ึนจํานวน 516.5 ลานบาท มาอยูที่ 16,753.7 ลานบาท สําหรับภาษีเงิน
ไดรอตัดบัญชีปรบัเพ่ิมข้ึนจํานวน 83.8 ลานบาท มาอยูที่ 293.0 ลานบาท 
 
หมายเหต ุการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินรวม และนโยบายการจายเงิน
ปนผลของบริษัทฯ แตอยางใด (ดูรายละเอียดในหมายเหตุงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2550 ขอ 27) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


