
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มูลเท่าทปีรากฏและเชอืว่าเป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจํากดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

1 

เซ็นทรัลพฒันา - CPN 24 กมุภาพันธ ์2566 
 

 
 
 
 
 

คาํแนะนํา 

- 

ราคาปิด 

70.75 บาท 
ราคา Median Consensus 

79.50 บาท 
หมวดธุรกิจ 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
Anti-corruption: 

ได้รับการรับรอง 

CG SCORE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กาํไร 4Q65 สูงสุดในรอบ 3 ปี   

4Q65 Earnings Review 

 CPN รายงานกำไรสุทธิ 4Q65 ที่ 2.8 พันล้านบาท ปรับตัวลดลง 2% QoQ แต่
ปรับตัวสูงขึ้น 55% YoY โดยมาจากรายได้รวมที่ 1.08 หมื ่นล้านบาท ปรับตัว
สูงข้ึน 14% QoQ และ 33% YoY  

 รายได้จากกลุ่มค่าเช่าใน 4Q65 อยู่ที ่ 8.8 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 8% QoQ 
และ 32% YoY โดยที่ใน 4Q65 ยังมีการให้ส่วนลดค่าเช่าเฉลี่ยที่ 7%  จาก 11% 
ใน 3Q65 

 รายได้จากจากกลุ่มโรงแรมอยู่ที ่ 337 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 34% QoQ และ 
125% YoY จากอัตราการเข้าพักที ่ 61% และมีผลประกอบการที ่โดดเด่นจาก
โรงแรม Hilton Pattaya ที่มี ARR ปรับตัวสูงกว่าช่วง Pre-COVID  

 รายได้จากการโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท ปรับตัวสูงข้ึน 
82% QoQ และ 26% YoY จากการเริ ่มโอนโครงการ  ESCENT RAYONG II ที่
สามารถโอนได้เร็วกว่ากำหนด  

 CPN รายงานกำไรสุทธิปี 2565 ที่ 1.0 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 197% YoY 
จากรายได้ที่ 3.76 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 47% YoY ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า
ช่วง Pre-COVID เพียง 1% โดยที่รายได้กลุ่มค่าเช่ากลับมาสู่ระดับ Pre-COVID 
ได้แล้ว  

 รายได้จากค่าเช่าทั้งปี 2565 อยู่ที ่ 3.19 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 47% YoY 
และเทียบเท่าระดับ Pre-COVID 

 รายได้จากกลุ่มโรงแรมอยู่ที ่ 918 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 205% YoY แต่ยังต่ำ
กว่าระดับ Pre-COVID ที่ 18%  

 รายได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 2.87 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 33% 
YoY และใกล้เคียงระดับ Pre-COVID  

 ทั้งปี 2565 ยังมีส่วนลดค่าเช่าอยู่ท่ี 12%  
  

 
Comment 
มีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการ 1Q66 จากการฟื้นตัวของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจเริ่ม
กล ับสู ่ระดับ Pre-COVID และมีการเติบโตต่อเนื ่อง เราคาดว่า 1Q66 จะมีผลการ
ดำเนินงานแข็งแกร่งต่อเนื่อง จากการเปิดประเทศ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน ที่
จะหนุนยอด Traffic ให้กลับมาคึกคักข้ึน และคาดว่าส่วนลดค่าเช่าจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่
ระดับ 3-5% ในขณะที่ Tenant Sales คาดว่าจะกลับสู่ระดับ Pre-COVID ได้ หลังจากปี 
2565 สามารถฟื้นตัวไปได้แล้ว 90% และประกาศจ่ายเงินปันผล 1.15 บาท /หุ้น XD วันที่ 
8 มี.ค. 2566  
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


