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CPN (CPN TB)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
Current

Previous

Close

2019 TP

Exp Return

THAI CAC

CG 2018

BUY

BUY

65.25

93.00

+ 42.5%

Certified
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Consolidated earnings
BT (mn)

2017

2018

2019E

2020E

Normalized earnings

10,068

10,823

12,012

13,325

Net profit

13,568

11,216

12,012

13,325

2.24

2.41

2.68

2.97

Normalized EPS (Bt)
% growth Y-Y

8.9

7.5

11.0

10.9

EPS (Bt)

3.02

2.50

2.68

2.97

% growth Y-Y

46.8

-17.3

7.1

10.9

Dividend (Bt)

1.40

1.13

1.20

1.19

BV/share (Bt)

14.23

16.53

17.66

19.03

EV/EBITDA (x)

20.7

20.5

18.9

17.0

Normalized PER (x)

29.1

27.1

24.4

22.0

PER (x)

21.6

26.1

24.4

22.0

PBV (x)

4.6

3.9

3.7

3.5

Dividend yield (%)

2.1

1.7

1.8

2.0

ROE (%)

23.2

16.2

15.7

16.2

Par (Bt)

0.50

0.50

0.50

0.50

กาไรปกติ 2Q19 ตา่ กว่าคาดเล็กน้ อยเพราะต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่ ม
กาไรปกติ 2Q19 ตา่ กว่าคาด 7% จากรายจ่ายบุคลากรและค่าโฆษณาสูงกว่าคาด
CPN รายงานกาไรสุทธิ 2,469.7 ล้านบาทใน 2Q19 โดยมี Employee benefit ตาม
กม.แรงงานใหม่ 116 ล้านบาทและมีรายการปรับปรุงค่าใช้จา่ ยย้อนหลังของ GLAND
15 ล้านบาท หากตัดรายการพิเศษออก จะเป็ นกาไรปกติ 2,600.7 ล้านบาท -7.2% QQ, -11.4% Y-Y ต่ากว่าเราและตลาดคาดราว 7% ทิศทางของกาไรที่ลดลงทัง้ Q-Q และ
Y-Y เป็ นทีค่ าดการณ์อยูแ่ ล้ว แต่คา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารเพิม่ สูงกว่าคาดเป็ น
19.5% ของรายได้รวม เพิม่ จาก 17.5% ใน 1Q19 และ 16.7% ใน 2Q18 บริษทั ชีแ้ จง
ว่าเป็ นค่าบุคลากรส่วนกลางและผูบ้ ริหาร รวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ธุรกิ จศูนย์การค้าและศูนย์อาหารยังดีต่อแต่ต้นทุนเพิ่มเล็กน้ อย
นอกเหนือจากค่าใช้จา่ ยขายและบริหารที่สงู กว่าคาดแล้ว ธุรกิจโดยรวมยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ใน 2Q19 รายได้จาก Property -64.1% Y-Y เพราะใน 2Q18 มีการโอนคอนโด Escent
หลายแห่ง แต่ใน 2Q19 เริม่ โอนคอนโด Escent Ville เชียงใหม่บางส่วน และมีโครงการ
บ้านเดีย่ วและคอนโดของ GLAND โอนเพียงเล็กน้อย ส่วนรายได้จากค่าเช่าศูนย์การค้า
ยังเติบโตดี +2.4% Q-Q, +12.4% Y-Y Same Store Rental +4.2% Y-Y เร่งตัวขึน้ จาก
1Q19 ที่ +2.4% Y-Y ส่วน Occupancy rate เฉลีย่ อยูท่ ่ี 91% ศูนย์การค้าหลายแห่งยัง
เติบโตได้ดเี ช่น Central Plaza Westgate, Central Festival Eastville, Central
Festival Chiangmai ในไตรมาสนี้ยงั รับรู้ Central i-City มาเลเซียเต็มไตรมาส ขณะที่
บางพืน้ ทีย่ งั มีการแข่งขันแรง (โคราช) ต้องให้ส่วนลดเพิม่ สาหรับอัตรากาไรขัน้ ต้น
เฉลีย่ ลดลงเป็ น 47.7% จาก 50.2% ในไตรมาสก่อน เพราะอัตรากาไรของธุรกิจ
ศูนย์การค้าทีล่ ดลงเนื่องจากมีคา่ เสื่อมราคาและค่าบุคลากรของห้างใหม่ทเ่ี ปิ ดตัว และ
ค่าไฟ (30% ของต้นทุนค่าเช่าและบริการ) ทีเ่ พิม่ ต่อเนื่องจากห้างใหม่ทเ่ี ปิ ด
คงประมาณการและราคาเป้ าหมาย 93 บาท แนะนาซื้อ
กาไรปกติ 1H19 อยูท่ ่ี 5,402.9 ล้านบาท -6.2% Y-Y จากต้นทุนและค่ามช้จา่ ยทีเ่ พ่ม
สูงขึน้ คิดเป็ น 45% ของประมาณการทัง้ ปี แนวโน้มจะดีขน้ึ ใน 2H19 จากความนิยม
ของ Central i-City มาเลเซียที่คอ่ ยๆเพิม่ ขึน้ การเปิ ด Central Village เดือน ก.ย. และ
การเริม่ โอนคอนโด Escent เชียงรายและโคราช และ Phyll Pahol 34 ใน 4Q19 เรา
ยังคงประมาณการและราคาเป้ าหมายที่ 93 บาท (DCF) คงคาแนะนา ซือ้

Source: Company data, FSS estimates
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ความเสีย่ ง - เศรษฐกิจและกาลังซื้อฟื้นตัวช้ากว่าคาด, การแข่งขันรุนแรง บริษทั ไม่สามารถ
ปรับตัวกับพฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไปได้
2Q19 Earnings Results
(Bt mn)

2Q19

1Q19

%Q-Q

2Q18

%Y-Y

Revenues

8,634

Cost of services

4,516

8,142

6.0

8,610

0.3

4,055

11.4

4,350

3.8

Gross profit

4,118

4,087

0.7

4,260

-3.3

SG&A

1,815

1,421

27.7

1,438

26.2

236

186

26.9

28

731.6

Normalized earnings

2,802

2,802

14.6

2,822

-0.7

Net profit

2,470

2,847

-13.3

2,935

-15.9

EPS (Bt)

0.55

0.63

-12.7

0.65

-15.4

Gross margin (%)

47.7

50.2

-2.5

48.0

-0.3

EBITDA margin (%)

53.8

59.6

-5.8

53.6

0.1

Net profit margin (%)

28.6

35.0

-5.8

33.1

-4.5

Interest expense

Source: Company and FSS Research
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Comment

 รายได้ 2Q19 มีธรุ กิจ Property เป็ นตัวแปรเพราะการโอนคอนโด

เพิม่ ขึน้ จาก 1Q19 แต่ลดลงจาก 2Q18 มากเพราะคอนโดทีส่ ร้างเสร็จ
และเริม่ โอนมีเพียง 1 โครงการ ส่วนรายได้ค่าเช่าของศูนย์การค้าและ
ศูนย์อาหารยังเติบโตได้ดี
 Gross margin ของศูนย์การค้าลดลงจากไตรมาสก่อนๆเล็กน้อยเพราะมี
ค่าเสื่อมจากการเปิ ดห้างใหม่และค่าไฟทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะที่คา่ บุคลากรและ
ค่าโฆษณาเพิม่ ต่อเนื่อง ทาให้ EBITDA margin ลดลงเล็กน้อย
 แม้วา่ หนี้เงินกูแ้ ละหนี้กจู้ ะเพิม่ ขึน้ แต่ Interest-bearing debt เพิม่ เป็ น
0.6 เท่าจาก 0.32 เท่าใน 1Q19 ยังเป็ นระดับต่าอยู่ดี

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ฟิ น ันเซีย ไซร ัส จำก ัด (มหำชน)
สำน ักงำนใหญ่

สำขำ อ ัลม่ำลิงค์

สำขำ อ ัมรินทร์ ทำวเวอร์

สำขำ เซ็ นทร ัลปิ่ นเกล้ำ 1

สำขำ บำงกระปิ

999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท
้ 18 , 25
เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน
G,nถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

้ 9,14,15
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชัน
ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
้ 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
ชัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า
้ ที่ 16 ห ้อง 2160/1
ทาวเวอร์ ชัน
ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน ้อย จ.กรุงเทพมหานคร

้ 3
3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชัน
ห ้องเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพร ้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร

สำขำ บำงนำ

สำขำ สินธร 1

สำขำ เคีย
่ นหงวน (สินธร 2)

สำขำ ลำดพร้ำว

่
สำขำ ประชำชืน

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1
้ 19 ห ้องเลขที่ 589/105
ออฟฟิ ศ ชัน
(เดิม 1093/105)
ถ.บางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
้ 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
ชัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

้ 18
140/1 อาคารเคีย
่ นหงวน 2 ชัน
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
้ 11 ถ.พหลโยธิน
ยูนต
ิ 1106 ชัน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

้ 4
105/1 อาคารบี ชัน
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

สำขำ ร ังสิต

สำขำ อ ับดุลรำฮิม

สำขำ ร ัตนำธิเบศร์

สำขำ แจ้งว ัฒนะ

้ 2, 2.5, 3 หมู๋ 17
1/832 ชัน
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

้ 12
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชัน
ห ้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

576 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี

99, 99/9
เซ็นทรัลแจ ้งวัฒนะ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
้ 22
ห ้อง 2203, ชัน
หมู่ 2 ถ.แจ ้งวัฒนะ, บางตลาด
ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี

สำขำ ขอนแก่น 1

สำขำ ขอนแก่น 3

สำขำ อุดรธำนี

สำขำ เชียงใหม่ 1

สำขำเชียงใหม่ 2

้ 2 ถ.กลางเมือง
311/16 ชัน
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

311/1
ถ.กลางเมือง (ฝั่ งริมบึง)
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

197/29, 213/3
ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข ้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

308
หมูบ
่ ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช ้างคลาน ต.ช ้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

310
หมูบ
่ ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช ้างคลาน ต.ช ้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำขำเชียงใหม่ 3

สำขำ เชียงรำย

สำขำ แม่สำย

สำขำ นครรำชสีมำ

สำขำ สมุทรสำคร

้ 1
อาคารมะลิเพลส 32/4 หมูท
่ ี่ 2 ชัน
ห ้อง B1-1, B1-2
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

119 หมู่ 10 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

้ 7
1242/2 ห ้อง A3 ชัน
สานั กงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

813/30 ถ.นรสิงห์
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

สำขำ ออนไลน์ภเู ก็ต

สำขำ หำดใหญ่

สำขำ ตร ัง

สำขำ สุรำษฏ์ธำนี

สำขำ ปัตตำนี

22/18
ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

้ ลอย ถ.ประชาธิปัตย์
106 ชัน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

59/28 ถ.ห ้วยยอด ต.ทับเทีย
่ ง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ-์ บางใหญ่
ต.มะขามเตีย
้ อ.เมืองสุราษฎ์ธานี
จ.สุราษฎ์ธานี

300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปั ตตานี

คำนิยำมของคำแนะนำกำรลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

้ ” เนือ
“ซือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตำ่ กว่ำ มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตำ่ กว่ำ มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั สูงกว่ำ มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน
้ เก็งกาไรระยะสัน
้ ” เนือ
้ แม ้ว่าราคาปั จจุบน
“ซือ
่ งจากมีประเด็นทีม
่ ผ
ี ลบวกต่อราคาหุ ้นในระยะสัน
ั จะสูงกว่ามูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน
“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่ำ ตลำด
“ลงทุนเท่ากับตลาด”
เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ำก ับ ตลำด
“ลงทุนน ้อยกว่าตลาด” เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ตำ่ กว่ำ ตลำด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนทีค
่ าดหวังอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเสีย่ งของตลาดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงในขณะนัน
้

DISCLAIMER: รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข ้อมูลทีป
่ รากฏในรายงานฉบับนีถ
้ ก
ู จัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของแหล่งข ้อมูลที่
่ ว่าหรือควรเชือ
่ ว่ามีความน่าเชือ
่ ถือ และ/หรือมีความถูกต ้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต ้องครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าว ข ้อมูลและความเห็นทีป
เชือ
่ รากฏอยูใ่ นรายงาน
้ วนให ้ผู ้ลงทุน ลงทุนซือ
้ หรือขาย
ฉบับนีอ
้ าจมีการเปลีย
่ นแปลง แก ้ไข หรือเพิม
่ เติมได ้ตลอดเวลาโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า บริษัทไม่มค
ี วามประสงค์ท จ
ี่ ะชักจูงหรือชีช
หลักทรัพย์ตามทีป
่ รากฏในรายงานฉบับนี้
รวมทัง้ บริษัทไม่ได ้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข ้อมูลทีป
่ รากฏแต่อย่างใด
บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการนาข ้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช ้ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลและใช ้ดุลยพินจ
ิ อย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิใ์ นข ้อมูลและความเห็นทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห ้ามมิให ้ผู ้ใดนาข ้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช ้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซา้ นาออก
่ ง ผู ้ลงทุนควรศึกษา
แสดงหรือเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชนไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษัทล่วงหน ้า การลงทุนในหลักทรัพย์มค
ี วามเสีย
ข ้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็ นผู ้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์
AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG,
CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO,
INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP,
PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA,
TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ ้างอิงดังกล่าว ดังนัน
้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดใน
้ วนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพน
หนังสือชีช
ั ธ์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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ช่ ว งค ะแนน
ั ลก
สญ
ั ษ ณ์

100-90

ดี เ ลิศ

80-89

ดี ม าก

70-79

ดี

60-69

ดี พอ ใช ้

50-59

ผ่ าน

<50

no logo giv en

n/a

่ ในรำยงำน CGR”
ส ัญล ักษณ์ N/R หมำยถึง “ไม่ปรำกฏชือ

IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงไว ้นี้ เป็ นผลทีไ่ ด ้จากการสารวจและประเมินข ้อมูลทีบ
่ ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ู ้ลงทุนทัว่ ไปสามารถเข ้าถึงได ้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอข ้อมูลในมุมมอง
ของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได ้เป็ นการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้ มิได ้
ใช ้ข ้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสารวจทีแ
่ สดงนีจ
้ งึ ไม่ได ้เป็ นการรับรองถึงผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถอ
ื
เป็ นการให ้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ ผู ้ใช ้ข ้อมูลจึงควรใช ้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช ้ข ้อมูล
ใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทงนี
ั้ ้ บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ฟิ น ันเซีย ไซร ัส จำก ัด (มหำชน) มิได้ยน
ื ย ันหรือร ับรองถึงควำมครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจด ังกล่ำวแต่อย่ำงใด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงกำรแนวร่วมปฏิบ ัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (THAI CAC)
1 ข ้อมูล CG Score ประจาปี 2561 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 ข ้อมูลบริษัททีเ่ ข ้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ข ้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มี 2 กลุม
่ คือ
- ได ้ประกาศเจตนารมณ์เข ้าร่วม CAC (Declared)
- ได ้รับการรับรอง CAC (Certified)
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