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CPN ประกาศผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2560 เติบโตต่ อเนื่อง
กรุ งเทพฯ – 24 พฤศจิกายน 60: บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน) หรื อ CPN ประกาศผลประกอบการ 9 เดือน
แรกของปี 2560 มีรายได้ รวม 26,542 ล้ านบาท เติบโต 22% และกาไรสุทธิ 11,242 ล้ านบาท เติบโต 60% เนื่องจากในไตร
มาส 3 มีรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นประจา คือ เงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกัน ภัย ถ้ าหากไม่รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นประจา
CPN มีรายได้ รวม 23,042 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6% และกาไรสุทธิ 7,742 ล้ านบาท เติบโต 10% โดยในไตรมาส 3 ปี 2560 CPN มี
รายได้ 7,698 ล้ านบาท เติบโต 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมีกาไรสุทธิ 2,483 ล้ านบาท เติบโต 6% เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน อีกทัง้ ยังเป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น
สมาชิกดัชนีความยัง่ ยืน DJSI อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน สะท้ อนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สร้ างการเติบโตที่มนั่ คง
และยัง่ ยืน
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และ
บริ หารความเสีย่ งของ CPN กล่าวถึงผลประกอบการ 3 ไตรมาสแรกของปี 2560 ว่า “บริ ษัทฯ มีผลประกอบการทีเ่ ติบโตอย่าง
แข็งแกร่งทังรายได้
้
และกาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 3 CPN มีรายได้ ที่ไม่รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นประจาจานวน 7,698 ล้ านบาท
เติบโต 5.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมีกาไรสุทธิจานวน 2,483 ล้ านบาท เติบโต 6.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน โดยปัจจัยหลักที่สร้ างรายได้ ในไตรมาสนี ้มาจากผลประกอบการที่ดีของศูนย์การค้ าที่เปิ ดใหม่ ศูนย์การค้ าเดิม
และศูนย์การค้ าที่ปรับปรุงเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว สาหรับอัตราการเช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ าของบริ ษัทฯ ลดลงเล็กน้ อยอยูท่ ี่ 91% จาก 92%
ในไตรมาสก่อน เป็ นผลจากการปรับปรุงใหญ่ของเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีการบริ หาร
จัดการต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ ผลประกอบการในไตรมาสนี ้ยังคงเติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ใน
เดือนกันยายนที่ผา่ นมา ซีพีเอ็น ยังได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices
หรื อ DJSI) ในกลุม่ Emerging Markets ประจาปี 2560 ต่อเนือ่ งเป็ นปี ที่ 4 รวมทังยั
้ งคว้ า รางวัล “Thailand’s Top Corporate
Brands 2017” สุดยอดองค์กรที่มีมลู ค่าแบรนด์สงู ที่สดุ ในกลุม่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของไทย ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 อีกเช่นกัน
สะท้ อนให้ เห็นถึงการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และมีประสิทธิภาพโดดเด่น จนสร้ างความสาเร็ จ และความเชื่อมัน่ ให้ นกั ลงทุนได้ ใน
ระดับสากล
สาหรับความคืบหน้ าการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNRF) เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT) นัน้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพ CPNRF และการให้ เช่าศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน
พัทยา แก่ CPNREIT ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,908 ล้ านบาท เป็ นระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคาดว่าการแปลงสภาพจะเสร็ จภายในสิ ้นปี 2560
ในปี นี ้ บริ ษัทมีศนู ย์การค้ าที่เปิ ดใหม่จานวน 2 แห่ง ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โดยเซ็นทรัล
พลาซา นครราชสีมา ศูนย์การค้ าลาดับที่ 31 เป็ นโครงการมิกซ์ยูสที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในภาคอีสาน ประกอบด้ วย ศูนย์การค้ า , คอน

เวนชัน่ ฮอลล์, Escent คอนโดมิเนียม, ไลฟ์ สไตล์มาร์ เก็ตแบบเอ้ าท์ดอร์ และลานเมืองแห่งใหม่รายล้ อมด้ วยพื ้นที่สีเขียวริ มน ้า บน
ที่ดินใหญ่กว่า 65 ไร่ เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้ วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ในคอนเซ็ปต์ “ใช้ ชีวิตให้ สุด” โครงการนี ้เป็ นไลฟ์ สไตล์
เดสติเนชัน่ และศูนย์กลางการใช้ ชีวติ (Center of Life) ทีจ่ ะตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการ ทุกการใช้ ชีวิตของคนโคราชและคนอีสานได้
อย่างครบทุกมิติ โดยซีพีเอ็นลงทุนโครงการนี ้เพื่อให้ สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาโคราชให้ กลายเป็ น Gateway แห่ง
อีสาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้ า และโลจิสติกแห่งภาคอีสาน ที่เชื่อมต่อทัง้ 20 จังหวัดในภาคอีสาน และเชื่อมต่อประเทศเพื่อน
บ้ านในกลุม่ AEC อีกด้ วย ซีพีเอ็น ตังเป้
้ าให้ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เสริ มศักยภาพและความสมบูรณ์แบบให้ โคราช เป็ นมหา
นครแห่งอีสาน ศูนย์กลางการค้ า การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบที่สดุ
สาหรับเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ศูนย์การค้ าลาดับที่ 32 ของซีพีเอ็น บนที่ดิน 98 ไร่ ตังอยู
้ ่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งเป็ น
ทาเลเส้ นทางการเดินทางหลักสูช่ ะอาและหัวหิน และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดภาคใต้ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย สร้ างสรรค์ด้วย
ดีไซน์สดุ อลังการในคอนเซ็ปต์ ‘มหานาวา’(MAHANAVA) เรื อลาใหญ่แห่งความสุข ที่สะท้ อนเอกลักษณ์ และความโดดเด่นของ
จังหวัดสมุทรสาคร - มหานครแห่งอาหารทะเล โดยซีพีเอ็นตังเป้
้ าส่งเสริ มศักยภาพ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ปั กหมุดให้
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เป็ นทังไลฟ์
้ สไตล์เดสติเนชัน่ ของชาวสมุทรสาคร เดสติเนชัน่ ด้ านซีฟู้ดของชาวกรุ งเทพฯ และเป็ นจุดแวะพัก
การเดินทางที่ดีที่สดุ ของนักเดินทาง นักท่องเทีย่ วทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ โดยมีไฮไลท์คือ EATALAY ตลาดซีฟู้ดที่น่าตื่นตาตื่น
ใจที่สดุ แห่งแรกและแห่งเดียวในมหาชัย ที่รวมร้ านเด็ดร้ านดัง ของจังหวัดมาไว้ ในที่เดียว เสิร์ฟความสดจากท้ องทะเลส่งตรงจาก
ท่าเรื อถึงโต๊ ะอาหาร เลือกสรรอาหารทะเลสดๆ เป็ นๆ จากวัตถุดิบที่ดีที่สดุ ของมหาชัย มาปรุ งโดยเชฟฝี มือเด็ด และ ตลาดสาม
สมุทร ศูนย์รวมของฝากที่ดีที่สดุ ทังจากมหาชั
้
ยและของดีจากทัว่ ประเทศ รวมถึงสินค้ า OTOP ทัว่ ไทย นอกจากนี ้ ที่นี่จะเป็ นจุดแวะ
พักการเดินทางที่ดีที่สดุ บนเส้ นทางสูภ่ าคใต้ สะดวกสบายด้ วยห้ องน ้าที่สะอาดที่สดุ ตกแต่งในคอนเซ็ปต์ “หมูบ่ ้ านชาวประมง” ครบ
ครันด้ วยสินค้ าและบริ การจากกลุม่ เซ็นทรัล ร้ านค้ า และร้ านอาหารในศูนย์ฯมากมาย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการทยอยปรับปรุงศูนย์การค้ าเดิมทัง้ Major Renovation และการจัดพื ้นที่ (zoning) ใหม่ เพื่อเพิม่ มูลค่า
การนาเสนอสินค้ า และบริ การให้ กบั ร้ านค้ าในศูนย์ฯอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์การค้ าที่อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง และคาดว่าจะเสร็ จ
สมบูรณ์ภายในปี 2561 ได้ แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต และโครงการภายใต้ การดาเนินงานของ CPNRF ที่คาดว่า
จะเสร็ จสมบูรณ์ภายในสิ ้นปี 2560 ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2
ณ สิ ้นเดือนพฤศจิกายน CPN มีศนู ย์การค้ าภายใต้ การบริ หาร รวมทังหมด
้
32 สาขา (อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล 14
โครงการ และ ต่างจังหวัด 18 โครงการ) ศูนย์อาหาร 28 แห่ง อาคารสานักงานให้ เช่า 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง และอาคารที่พกั อาศัย
1 โครงการ ซึง่ นับรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ โอนไปยังกองทุน CPNRF และกองทุน CPNCG แต่ยงั อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของบริษัทฯ
ส่วนโครงการใหม่ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง ได้ แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ที่จะเปิ ดให้ บริ การในช่วงครึ่งปี แรกปี 2561 และโครงการใน
ต่างประเทศแห่งแรกของ CPN ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ (Central i-City) ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึง่
เป็ นการร่วมทุนระหว่าง CPN (60%) และ I-R&D Sdn. Bhd (“IRD”) (40%) บริ ษัทลูกของ I-Berhad จะพร้ อมเปิ ดดาเนินการ
ภายในปี 2561

2

ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ ชื่อโครงการ “เอสเซ็นท์ (ESCENT)” จานวน 3 โครงการ บนที่ดินบริ เวณศูนย์การค้ าของ CPN ใน
โครงการเชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง โดยมียอดจองซื ้อทัง้ 3 โครงการเต็ม 100% คาดว่าจะพร้ อมโอนได้ ตงั ้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2561
เป็ นต้ นไป อีกทังยั
้ งมีอีก 3 โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ได้ แก่ โครงการESCENT โคราช (3 พฤศจิกายน), ESCENT เชียงราย (16
พฤศจิกายน) และ ESCENT เชียงใหม่ 2 (30 พฤศจิกายน) โดยโครงการ ESCENT โคราชที่เพิ่งเปิ ด Presale ไปพร้ อมกับ
ศูนย์การค้ า ได้ รับการตอบรับทีด่ ีเกินคาดหมาย โดยมียอดจองซื ้อเต็ม 100% ภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน จะเริ่ มการก่อสร้ างภายใน
ต้ นปี 2561และคาดว่าจะ พร้ อมโอนได้ ภายในปี 2562
ซีพีเอ็นกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (2560-2564) ที่จะมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ของรายได้ (CAGR) 14-15% ต่อปี และ
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางการเติบโตของรายได้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้ วย การพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้ าใหม่ประมาณ 2-3 โครงการต่อปี การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 2-3 โครงการต่อปี การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั เพื่อเพิ่มมูลค่า 2-3 โครงการต่อปี การเพิ่มรายได้ ตามปกติของศูนย์การค้ าที่มีอยู่ พร้ อมกับการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ
เพื่อนาเสนอศูนย์การค้ าทีต่ อบโจทย์ความต้ องการ และไลฟ์ สไตล์ของผู้บริ โภคได้ อย่างครบครัน และสมบูรณ์แบบที่สดุ รวมถึง
การศึกษาตลาดในต่างประเทศ เพื่อมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในประเทศที่มีศกั ยภาพ เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน
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