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CPN ประกาศกาไรสุทธิปี 2559 จานวน 9,244 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 19% เติบโต
ต่ อเนื่อง พร้ อมติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 3 ปี ซ้ อน
กรุงเทพฯ – 8 มีนาคม 2560 : บริษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน) หรื อ CPN ประกาศผลประกอบการ
ประจาปี 2559 เติบโตต่อเนื่องและเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายได้ รวม 29,234 ล้ านบาท โต 14%* เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน และมีกาไรสุทธิปกติรวม 9,244 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 19%* เมื่อเทียบกับปี ก่อน อีกทั ้งซีพีเอ็นยังเป็ นบริษัท
อสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืน DJSI อย่างต่อเนื่อง
ถึง 3 ปี ซ้ อน สะท้ อนการเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
นางสาวนภารั ตน์ ศรี วรรณวิทย์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน
บัญชี และบริหารความเสี่ยง ของ CPN กล่าวถึงผลประกอบการประจาปี 2559 ว่า “ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ติบโต
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป บริ ษัทฯ ยังคงรักษาผลประกอบการให้ เติบโตได้ ตามเป้าหมายและเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากปี
ก่อน ทั ้งรายได้ และกาไรสุทธิ และยังคงรักษามาตรฐานในการบริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปั จจัยหลักของการเติบโตของรายได้ มาจากการเปิ ดให้ บริ การเต็มปี ในปี 2559 ของ 4 ศูนย์การค้ าใหม่
ที่เปิ ดให้ บริการในปี 2558 ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง (พฤษภาคม 58) เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต (มิถนุ ายน 58)
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (สิงหาคม 58) และ เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ (พฤศจิกายน 58) รวมถึงรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจาก
ศูนย์การค้ าใหม่อีก 1 แห่งที่เปิ ดดาเนินการในปี 2559 ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช (กรกฎาคม 59) โดยยังคง
รักษาอัตราการเช่าพื ้นที่สงู เฉลี่ยในระดับ 94%
นอกจากนี ้ ยังมีรายได้ สว่ นเพิ่มจากศูนย์การค้ าที่ปรับปรุงแล้ วเสร็ จ ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และเซ็นทรัลมารี นา
(พัทยา) รวมถึงรายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มที่เติบโตขึ ้น 30% จากปี ก่อน ส่วนใหญ่มาจากศูนย์อาหารเปิ ด
ใหม่ในปี 2558 - 2559 และศูนย์อาหารที่ได้ รับการปรับปรุงและเปิ ดตัวใหม่ “Food Patio” เดสติเนชัน่ ด้ านอาหารที่ครบ
ครันหลากหลายตอบสนองไลฟ์สไตล์ยคุ ใหม่ ซึง่ ได้ เปิ ดตัวไปแล้ ว ใน 2 สาขานาร่ อง ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา บางนา และ
เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ และได้ รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยม

* ไม่นบั รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจาในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จากการบันทึกรายได้ อื่นจากการกลับรายการค่าเผื่อด้ อยค่าของที่ดินที่
จังหวัดขอนแก่นจานวน 134 ล้ านบาท (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558)
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ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนดาวน์โจนส์ (Down Jones Sustainability Index หรื อ
DJSI) อย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี ซ้ อน และได้ รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยัง่ ยืนของ FTSE ในกลุ่ม Emerging Markets เป็ น
ปี แรก รวมถึงได้ รับคัดเลือกเป็ นหนึง่ ในหุ้นยัง่ ยืนประจาปี 2559 หรื อ Thailand Sustainability Investment 2016 อีกทั ้ง
ได้ รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทจดทะเบียน ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สะท้ อนการดาเนินธุรกิจอย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน และมีประสิทธิภาพโดดเด่น จนสร้ างความสาเร็ จ และความเชื่อมัน่ ให้
นักลงทุนได้ ในระดับสากล
ปั จจุบนั CPN มีศนู ย์การค้ าภายใต้ การบริ หาร รวมทั ้งหมด 30 สาขา (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล 13 โครงการ
และต่างจังหวัด 17 โครงการ) ศูนย์อาหาร 26 แห่ง อาคารสานักงานให้ เช่า 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง และอาคารที่พกั
อาศัย 1 โครงการ ซึง่ นับรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ โอนไปยังกองทุน CPNRF และกองทุน CPNCG แต่ยงั อยู่ภายใต้ การ
บริหารของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
สาหรับทิศทางในปี 2560 บริ ษัทฯ ยังคงเดินหน้ าลงทุนอย่างต่อเนื่องทั ้งการพัฒนาโครงการใหม่ และการทยอยปรับปรุง
ศูนย์การค้ าเดิมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดพื ้นที่ (zoning) ใหม่ การปรับเปลี่ยนประเภทร้ านค้ า และการ
ปรับเปลี่ยนผู้เช่าเพื่อเพิ่มมูลค่า การนาเสนอสินค้ าและบริ การใหม่ๆ ในศูนย์ฯอย่างต่อเนื่อง รวมทั ้งขยายธุรกิจสูก่ าร
พัฒนาโครงการพื ้นที่แบบผสม (Mixed-use development) ทีม่ ีทั ้ง ศูนย์การค้ า โครงการที่อยู่อาศัย อาคารสานักงาน
และโรงแรมอยู่ในโครงการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้ าซึง่ เป็ นธุรกิจหลักให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในปี นี ้บริษัทฯ มีศนู ย์การค้ าใหม่ที่จะเปิ ดดาเนินการ 3 แห่ง ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา (กาหนดเปิ ดไตรมาสที่
3) เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย (กาหนดเปิ ดไตรมาสที่ 4) และเซ็นทรัลภูเก็ต (กาหนดเปิ ดไตรมาสที่ 4) รวมทั ้งมีแผน
ปรับปรุงใหญ่โครงการเดิม 2 โครงการ ได้ แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และปรับปรุงย่อยโครงการ
เดิม 3 โครงการ ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
ส่วนโครงการในต่างประเทศแห่งแรกของ CPN ได้ แก่ โครงการเซ็นทรั ล ไอ-ซิตี ้ (Central i-City) ในเมืองชาห์อลัม
รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็ นการร่ วมทุนระหว่าง CPN (60%) และ I-R&D Sdn. Bhd (“IRD”) (40%) บริ ษัทลูก
ของ I-Berhad อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและจะเปิ ดดาเนินการภายในปี 2561
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นอกจากนี ้ โครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ ชื่อ แบรนด์ ESCENT จานวน 3 โครงการ บนที่ดินบริ เวณศูนย์ การค้ าของ
CPN ในโครงการเชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง มียอดจองซื ้อเต็ม 100% ทั ้ง 3 โครงการแล้ ว ขณะนี อ้ ยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ าง คาดว่าจะพร้ อมโอนได้ ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2561
ซีพีเอ็นยังคงเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (2560-2564) ที่จะมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ (CAGR) 14-15%
ต่อ ปี เพื่อ ให้ บรรลุเป้ าหมายดังกล่า ว บริ ษัทฯ ได้ ก าหนดแนวทางในการขยายธุร กิ จ ประกอบไปด้ วย การพัฒนา
โครงการใหม่ประมาณ 2-3 ศูนย์การค้ าต่อปี การปรับปรุ งสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั เพื่อเพิ่มมูลค่า 3-4 โครงการต่อปี
การปรั บ ขึน้ ค่ าเช่า ตามปกติข องศูนย์ ก ารค้ าปั จจุบัน การพัฒนาโครงการคอนโดมิ เนี ย ม 3 โครงการต่ อปี และการ
ปรั บ ปรุ งการด าเนินงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ การศึก ษาโอกาสธุร กิ จในตลาดต่ า งประเทศในแถบภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจในรูปแบบอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจ
โดยมีเป้าหมายเพื่อนาเสนอศูนย์ การค้ าที่ตอบโจทย์ ความต้ องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริ โภคได้ อย่างครบครันและ
สมบูรณ์แบบที่สดุ เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

3
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: แผนกประชาสัมพันธ์ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2667-5555 วัชราภรณ์ ฤทธิ์เรื องเดช (หนิง) ต่อ 4119, โทรสาร 0-2264-5575
Email: pr.ho@cpn.co.th Website: http://www.cpn.co.th

