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สวนที่ 1  
 

ขอมูลสรุป ( Executive Summary ) 
 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาศูนยการคาขนาดใหญแบบครบวงจร เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 
ปจจุบันมีทุนชําระแลวทั้งส้ิน 2,178,816,200 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด และบุคคลในตระกูล       
จิราธิวัฒนเปนผูถือหุนใหญ ประกอบธุรกิจใหเชาและใหบริการพื้นที่คาปลีกภายในศูนยการคาเปนธุรกิจหลัก 
ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยมีศูนยการคาที่เปดดําเนินการแลว 10 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
พรอมกันนี้ยังประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องและสงเสริมกัน อาทิเชน อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัย           
ศูนยอาหาร สวนน้ําและสวนสนุก ตลอดจนเปนผูใหบริการสาธารณูปโภคภายในศูนยการคาของบริษัทฯ และ  
บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณในธุรกิจศูนยการคามาอยางยาวนาน มีพนักงานมากกวา 1,600 คน  
 

ในป 2547 ที่ผานมา บริษัทฯไดพัฒนาและปรับปรุงโครงการตางๆอยางตอเนื่อง อาทิเชน การเปด
ใหบริการเซ็นทรัล พารค สวนพักผอนขนาดใหญในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, การใหความ
รวมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเปดศูนยกลางการเรียนรู ICT แหงชาติ บริเวณ
ชั้น 6 ศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด และการเปดใหบริการอาคารสํานักงานเกรด A “ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด” 

 
รายไดของบริษัทฯ มากกวารอยละ 85 มาจากรายไดคาเชาและคาบริการ ลูกคาของบริษัทฯมีทั้งที่เปน

ผูเชาหลัก (Anchor Tenant) เชน หางสรรพสินคา, ซุปเปอรมารเก็ต, โรงภาพยนตร และรานคาปลีกที่เปนที่นิยม 
เพื่อสรางความครบครัน และดึงดูดผูบริโภคซึ่งเปนกลุมเปาหมายของศูนยการคาแตละแหงใหเขามาใชบริการ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดพัฒนามาตรฐานการใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความพึงพอใจกับผูเชาและ
ผูใชบริการ สําหรับป 2547 บริษัทฯมีรายไดรวม 6,158 ลานบาท เพิ่มขึ้น 651 ลานบาท หรือ 12% จากป 2546   

 
ผลการดําเนินงานในป 2547 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ จํานวน 1,348 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 

271 ลานบาท หรือ 13 % ซึ่งสวนใหญเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาเชาและคาบริการจากโครงการ   
เซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร, เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส 2 บี และอาคารสํานักงาน       
ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด และการเพิ่มขึ้นของอัตราคาเชาของโครงการที่มีอยูเดิม และรายไดจากการ  
จัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ 
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ปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ:
เนื่องดวยธุรกิจศูนยการคาซึ่งเปนธุรกิจหลักของเซ็นทรัลพัฒนา จําเปนตองปรับตัวและสรางความ       

ทันสมัยอยางครบครันตลอดเวลา ความสําเร็จของศูนยการคามิใชแคเพียงการมีอัตราการเชาพื้นที่สูง หรือการมี
สัญญาระยะยาวกับลูกคาซึ่งเปนผูเชาเปนจํานวนมาก แมจะมีความเปนไปไดสูงในการเรียกเก็บรายไดจากการเชา
พื้นที่ไดอยางสม่ําเสมอตลอดอายุสัญญา แตก็มิไดเปนหลักประกันวาศูนยการคาจะประสบความสําเร็จไดใน   
ระยะยาว หากไมไดรับความรวมมือจากลูกคาซึ่งเปนผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รานคา ตลอดจนสินคาใหตรงกับความตองการของผูมาใชบริการ ก็จะสงผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนยการคา และความสามารถในการแขงขันโดยรวมของศูนยการคา เพื่อเปนการบริหารความเสี่ยง
เซ็นทรัลพัฒนาจึงไดปรับนโยบายเรื่องอายุสัญญาการเชาใหเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของเรา ดังตอไปนี้ 

- ลดสัดสวนสัญญาเชาระยะยาวลง โดยผูเชาที่ทําสัญญาระยะยาวจะเปนประเภทพื้นที่ใหญ           
ใชเงินลงทุนสูง มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน เชน หางสรรพสินคา, ซุปเปอรมารเก็ต, โรงภาพยนตร       
ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีความสามารถในการแขงขันสูงเทานั้น 

- เพิ่มสัดสวนสัญญาเชาระยะสั้นประเภทสวนแบงรายไดใหสูงขึ้น เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ    
ศูนยการคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเปนการดึงดูดและสรางความมั่นใจในการเขามา
ทําธุรกิจและพรอมจะเติบโตไปพรอมๆกันกับเซ็นทรัลพัฒนา โดยอยางนอยที่สุดเซ็นทรัลพัฒนา    
จะไดรับคาเชาตามอัตราคาเชาขั้นต่ําตามที่ระบุในสัญญา 

 
ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการขางตนเปนความเสี่ยงที่สามารถปองกันได ดวยความเขาใจในลักษณะ

การประกอบธุรกิจ และประสบการณอันยาวนานในการบริหารโครงการศูนยการคา ปจจุบันสัญญาเชาและสัญญา
บริการมาตรฐานของเซ็นทรัลพัฒนาจะมีอายุ 3 ป ซึ่งคอนขางสอดคลองและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 

 
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม:

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหากเกิดขึ้นใน
บริเวณที่ตั้งโครงการของเซ็นทรัลพัฒนา นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของบริษัทแลว จะยังความ 
สูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการในโครงการของบริษัทฯอยางประเมินคาไมได เนื่องจาก
ธุรกิจหลักของ เซ็นทรัลพัฒนา ไมวาจะเปนโครงการศูนยการคา อาคารสํานักงาน หรือที่พักอาศัย ตางเปน     
แหลงรวมผูคน ซึ่งทางเซ็นทรัลพัฒนาเองไมเคยนิ่งนอนใจ และใหความสําคัญดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของลูกคาและผูใชบริการเสมอ ส่ิงที่เซ็นทรัลพัฒนาไดยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ อุบัติภัย 
และการกอวินาศกรรม นั้นเริ่มตั้งแตการกอสรางอาคารที่ไดมาตรฐานดานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด 
การเฝาระวัง และติดตามขาวสารอยางตอเนื่อง การมีระบบปองกันและเตือนภัยที่ทันสมัยพรอมใชงานตลอดเวลา  
และจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวด ตลอดจนมีการฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของใหมีความรู  
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ความเขาใจ และทักษะในการอพยพผูคน นอกจากนี้เพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินบริษัทไดทําประกันภัยที่
ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรมไวสําหรับทุกๆโครงการของบริษัท 
 
ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนคากอสราง : 

ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง สงผลกระทบโดยตรงกับมูลคางานกอสราง ซึ่งเปนตนทุนหลักในการ
พัฒนาโครงการของบริษัทฯอาจทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดหวัง ดังนั้นในการบริหาร 
ความเสี่ยงดังกลาวกอนการตัดสินใจลงทุนในโครงการใดๆบริษัทฯจะทําการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน 
และผลตอบแทนที่ไดจากการศึกษาความเปนไปไดจะตองสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่กําหนดไวในนโยบาย        
โดยขอมูลคากอสรางที่ใชในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน เปนขอมูลที่ไดจากการประมาณการโดยฝาย
พัฒนาโครงการและบริหารงานกอสราง และวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการคํานวณคากอสราง        
บวกงบประมาณคากอสรางสํารอง (Contingency Cost) และจะตองเปรียบเทียบกับคากอสรางมาตรฐานซึ่ง
บริษัทจะทําการรวบรวมขอมูลจากโครงการอื่นในตลาดดวย ซึ่งถือไดวาประมาณการคากอสรางทุกโครงการได
คํานึงถึงผลของความผันผวนของคากอสรางในระดับหนึ่งแลว โดยที่ผานมาคากอสรางโครงการสวนใหญของ
บริษัทฯ สามารถควบคุมใหเปนไปตามประมาณการได ยกเวนในกรณีที่บริษัทฯมีการปรับเปล่ียนแบบหรือจํานวน
พื้นที่ขาย หากทําใหคากอสรางสูงกวาประมาณการที่ตั้งไว บริษัทฯจะตองทําการศึกษาความเปนไปไดใน         
การลงทุนอีกครั้งกอนดําเนินการปรับเปล่ียนแบบหรือหรือจํานวนพื้นที่ขายทุกครั้ง 
 
ความเสี่ยงการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย : 

การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงกับตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ       
เนื่องจากทุกๆโครงการของบริษัทฯลวนเปนโครงการที่ตองใชเงินลงทุนสูง บริษัทฯจึงจําเปนตองพยายามควบคุม
ตนทุนเงินทุนของบริษัทฯ  โดยจัดหาแหลงเงินทุนที่สอดคลองกับลักษณะโครงการ และมีตนทุนเงินทุนต่ํากวา   
การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ไมวาจะเปนการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น การออกหุนกู หรือการจัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ในการระดมทุน และเนนการกูยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ในสวนของเงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทฯมีนโยบายในการทํา Interest 
Rate Swap เมื่อสถานการณและอัตราดอกเบี้ยในตลาดเหมาะสม  
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ :

การเปลี่ยนแปลงกฎหรือระเบียบ เชน กฎหมายผังเมือง หรือนโยบายประหยัดพลังงาน บางครั้งอาจสงผล
กระทบในเชิงลบตอบริษัทฯ เพื่อเปนการจัดการบริหารความเสี่ยงเหลานี้บริษัทฯได โดยการรวบรวมขอมูลและ    
ติดตามสถานการณของกฎหมายผังเมือง และกฎระเบียบอื่นๆ โดยตรงกับหนวยงานของรัฐอยางใกลชิด เพื่อใหได
ขอมูลที่ปจจุบันที่สุด และนําขอมูลที่ไดมาทําการพัฒนากลยุทธเพื่อจัดการแบบมีระบบกับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎระเบียบตางๆที่เปล่ียนแปลงไป และถายทอดขอมูลเหลานี้ไปยังบุคคลที่เกี่ยวของอยางเปนทางการ 

 
 

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

                                         ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง    
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ความเสี่ยงจากการมีกลยุทธในเชิงรุก : 
การที่บริษัทฯมีกลยุทธระยะปานกลางถึงระยะยาวในเชิงรุก อาจทําใหเกิดความไมสมดุลของอัตรา     

การเติบโต ความเสี่ยง และผลตอบแทนของบริษัทในอนาคตได เพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯจึงไดกําหนด
แผนการเติบโตใหเหมาะสมกับแนวโนมทางเศรษฐกิจโดยใหมีการกระจายความเสี่ยงทั้งในดานขนาดการลงทุน 
ทําเล และกลุมเปาหมาย ตลอดจนรักษาระดับของอัตราสวนทางการเงินใหเหมาะสม และมีความเสี่ยงนอยที่สุด 
 
ความเสี่ยงจากการไมสามารถตอสัญญาเชาที่ดิน : 

การที่บางโครงการของบริษัทฯตั้งอยูบนที่ดินเชา ถึงแมวาสัญญาเชาที่ดินทุกโครงการไดระบุเงื่อนไข   
การตอสัญญาเมื่อสัญญาเชาส้ินสุดลงไวเรียบรอยแลว แตหากบริษัทไมสามารถตอสัญญาเชาที่ดินในระยะยาวได 
อาจสงผลใหเกิดการสูญเสียรายไดและชื่อเสียง บริษัทฯอาจตองหาที่ดินในบริเวณใกลเคียงเพื่อพัฒนาศูนยการคา
ใหมทดแทนกรณีไมสามารถตอสัญญาได เพื่อเปนการลดความเสี่ยงบริษัทฯไดทําการพัฒนาแผนงานขยาย     
ศูนยการคาเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อรักษาระดับรายไดรวมไมใหไดรับผลกระทบมากนัก  
 

 



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 

1) ประวัตคิวามเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคญั 
พ.ศ. 2523
  

- กลุมเซ็นทรัล กลุมเตชะไพบูลย กลุมสหยูเนี่ยน และบุคคลรายยอยอื่น   
ไดรวมกันกอตั้ง   “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา จํากัด” ขึ้นเมื่อวันที่   
17 มิถุนายน 2523 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ลานบาท โดยมี   
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศูนยการคาขนาดใหญแบบครบวงจร 

พ.ศ. 2525 - เปดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ซึ่งเปนศูนยการคา 
ครบวงจรแหงแรกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2536 - เปดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 
พ.ศ. 2538 - เปดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ซึ่งเปนศูนยการคา  

เอนกประสงคพรอมอาคารสํานักงาน  
- เปดดําเนินการโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล เซ็นเตอร พัทยา นับเปน 

Festival mall  แหงแรกในประเทศไทย 
- จดทะเบียนเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท 
พ.ศ. 2539 - เขาซื้อโครงการเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม 
พ.ศ. 2540 - เปดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 
พ.ศ. 2543 - เปดดําเนินการโครงการเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส 2 เอ 

(อาคารที่จอดรถและโรงภาพยนตร ในโครงการเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา 
เชียงใหม) 

พ.ศ. 2544 - เขาซื้อหุนโครงการเซ็นทรัล ซิตี้ บางนาเพิ่มเติมอีก 79% จากสัดสวน   
การถือหุนเดิม 20% เปน 99% 

พ.ศ. 2545 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานหุน คิดเปน 1,000 ลานบาท โดยการ
เสนอขาย ใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) 

- เปดดําเนินการโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 
- เขาซื้อโครงการเซ็นทรัล เวิลด พลาซา 

พ.ศ. 2546 - จดทะเบียนลดมูลคาหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 5 บาท 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนประเภทหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญได

จํานวน 35,714,200 หุน หุนละ 28 บาทคิดเปน 999,997,600.- บาท   
ใหกับกองทุนเพื่อการรวมลงทุน 

- เปดโครงการเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส 2 บี 
- เขาซื้อโครงการเซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร 
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วิสัยทัศน (Vision) 

"เซ็นทรัลพัฒนา มุงพัฒนาศูนยการคาสูความเปนเลิศเพื่อการเติบโตอยางมั่นคง สรางความพึงพอใจสูงสุดแกทุกคน " 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป 2547 

ในป 2547 เซ็นทรัลพัฒนา อยูระหวางการปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลเวิลด และเซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร       
รัตนาธิเบศร และยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาการบริการใหมีคุณภาพอยูในระดับมาตรฐานโลก และเปนที่ยอมรับของทั้ง  
ผูเชา และลูกคาที่เขามาใชบริการอยางตอเนื่อง โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัในป 2547 มีดังตอไปนี้ 
 
1 มกราคม 2547 
 

เปล่ียนชื่อโครงการ “สยามจัสโก รัตนาธิเบศร” เปน “ศูนยการคาเซ็นทรัล ทาวน   
เซ็นเตอร รัตนาธิเบศร” หลังจากเซ็นทรัลพัฒนาเขาซื้อโครงการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
2546 และตอมาไดเปล่ียนผูประกอบการซุปเปอรมารเก็ตจาก “สยามจัสโก” เปน   
“ท็อปสซุปเปอรมารเก็ต” 
  

18 กุมภาพันธ 2547 บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัทยอยที่บริษัทถือหุน 98.99% ผาน   
บริษัท หลังสวนเรียลตี้ จํากัด ไดเขาซื้อหุน บริษัท เซ็นทรัล เพลย แลนด จํากัด จาก   
บริษัท สรรพสินคาบางนา จํากัด จํานวน 1,036,078 หุน สงผลใหสัดสวนการถือหุนใน   
บริษัท เซ็นทรัล เพลย แลนด จํากัด ของบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
เพิ่มขึ้นจาก 80% เปน 99.99% ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
8/2545 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 
 

16 มีนาคม 2547  ระดมทุนโดยการออกหุนกูชนิดไมมีประกัน และไมดอยสิทธิ ครบกําหนดไถถอนป  
พ.ศ .2552 มูลคารวม  1,000 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ยคงที่  4.20% ตอป และ   
ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2553 มูลคารวม 1,500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
5.24% ตอป เสนอขายแกผูลงทุนสถาบันโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อใชในการปรับปรุง 
ศูนยการคา และกอสรางอาคารสํานักงาน ในโครงการเซ็นทรัลเวิลด 
 

10 พฤษภาคม 2547 จดทะเบียนลดมูลคาที่ตราไวของหุน โดยการแตกมูลคาหุนจากหุนละ 5 บาท เปน   
มูลคาหุนละ 1 บาท สงผลจํานวนหุนสามัญเพิ่มขึ้นจาก 400,049,000 หุน เปน 
2,000,245,000 หุน และมีหุนบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นจาก 35,714,200 หุน เปน 178,571,000 
หุน เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับหุนของเซ็นทรัลพัฒนา ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 
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1 มิถุนายน 2547 
 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดจัดใหเซ็นทรัลพัฒนาเปนหนึ่งใน
กลุมบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Top Quartile Companies) จากการประเมิน
และวัดผลภายใตหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 

27 กันยายน 2547 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร จํากัด บริษัทยอยที่บริษัทถือหุน 99.99% ไดออก   
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 6,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เสนอขายตอผูถือหุน
ตามสัดสวนการถือหุนเดิม  โดยเรียกชําระมูลคาหุน  หุนละ  65 บาท  สงผลให   
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 200 ลานบาท เปน 800 ลานบาท และ   
ทุนชําระแลวเพิ่มขึ้นจาก 200 ลานบาท เปน 590 ลานบาท 
 

30 ตุลาคม 2547 รวมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเปดศูนยกลาง   
การเรียนรู ICT แหงชาติ ซึ่งตั้งอยูบริเวณชั้น 6 ศูนยการคา เซ็นทรัล เวิลด เพื่อเปน   
ตนแบบของการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบใหม โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีความล้ําสมัยเปนส่ิงจูงใจใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น  
                                                                   

29 พฤศจิกายน 2547 การกอสรางอาคารสํานักงานอัจฉริยะ ความสูง 45 ชั้นในโครงการเซ็นทรัลเวิลดได  
แลวเสร็จและสามารถเปดใหบริการแกลูกคาซึ่งเปนบริษัทฯชั้นนําของประเทศดวย
อัตราการจองพื้นที่กวา 50% ในไตรมาสที่ 4/2547 ภายใตชื่ออาคาร “ดิออฟฟศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด” และเซ็นทรัลพัฒนาไดยายที่ทําการสํานักงานใหญจากเซ็นทรัล  
พลาซา ลาดพราว มายังดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด เปนที่ เรียบรอยแลว   
โดยตั้งอยูบนชั้นที่ 31-33 
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2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 

 
 
  

* * * 

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 
 Central Pattana Plc. 

*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* แสดงเฉพาะสัดสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภทเจาของ ไมรวมผูถือหนวยลงทุนประเภทเจาหนี้ 
 
 
 
 
 

  

 

บจ.เซ็นทรัลเรียลตี ้เซอรวิส 
Central Realty Services Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัลฟูดอเวนวิ 
Central Food Avenue Co.,Ltd. 

บจ.หลังสวนเรยีลตี ้
Langsuan Realty Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 
Central Pattana Rama 2 Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม 
ntral Pattana ChianCe gmai Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร  
Central Pattana Rattanathibet Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน 
on Kaen Co.,Ltd. Central Pattana Kh

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 
Central Pattana Rama 3 Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี 
Central Pattana Chonburi Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน สแควร 
ntral Pattana Nine Square Co.,Ltd Ce

บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี ้
Bangna Central Property Co.,Ltd. 

บจ.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท 
Siam Retail Development Co.,Ltd. 

บจ.สแควร ริทซ พลาซา 
Square Ritz Plaza Co.,Ltd. 

บจ.อยุธยาเกษตรธาน ี
Ayudhya Agrocity Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัล เพลย แลนด 
Central Play Land Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัลเรียลตี้เซอรวิส พระราม 3 
Central Realty Service Rama 3 Co.,Ltd. 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

78.13% 

60.53% 

60.00% 

60.00% 

ทางตรง 
12.00%

12.00%

11.85%

99.99%

บจ.เซ็นทรัล เวิลด ทาวเวอร 
Central World Tower Co.,Ltd. 

บจ.เซ็นทรัล เวิลด พลาซา 
Central World Plaza Co.,Ltd. 

18.13% 

99.99% 

18.13% 

 ทางออม 
 3.00%

กองทนุรวมธุรกิจไทย 1 
 Thai Business Fund 1 

กองทนุรวมธุรกิจไทย  2 
Thai Business Fund 2 

กองทนุรวมธุรกิจไทย  4 
Thai Business Fund 4 

60.53% 81.58% 100.00%

 กองทุนรวมธุรกิจไทย  5 
 Thai Business Fund 5 

100.00%

 18.41% 

75.21%

61.87%

98.99%



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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3) โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย 
 

กลุมธุรกจิ/ดําเนนิการโดย % ป 2547 ป 2546 ป 2545 
  การถือหุน จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
 ศูนยการคา   5,130 82.9% 4,561 82 3,212 83.3% 
 -บมจ เซ็นทรัลพัฒนา               
 -บจ เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม 99.99%             
 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรต้ี 98.99%             
 -บจ.เซ็นทรัล เพลย แลนด 99.99%             
 -บจ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3 60.53%             
 -บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%             
 -บจ.เซ็นทรัล เวิลด พลาซา 80.00%             
 -บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร  99.99%             
 -บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน 78.13%             
 อาคารสํานกังาน  229 3.7% 200 3.6% 118 3.1% 
 -บมจ เซ็นทรัลพัฒนา              
 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรต้ี 98.99%             
 -บจ.เซ็นทรัล เวิลด ทาวเวอร 93.34%             
 อาคารสําหรับพักอาศัย  40 0.6% 37 0.7% 13 0.3% 
 -บจ.หลังสวนเรียลตี้ 99.99%             
 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรต้ี 98.99%             
 สวนน้ํา สวนสนุก และสวนพกัผอน  48 0.8% 42 0.8% 18 0.5% 
 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรต้ี 98.99%             
 -บจ.เซ็นทรัล เวิลด พลาซา 
 -บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 

80.00% 
99.99%             

 ศูนยอาหาร  387 6.3% 342 6.2% 249 6.5% 
 -บจ เซ็นทรัลฟูดอเวนิว 99.99%             
 -บจ เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม 99.99%             
 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรต้ี 98.99%             
 -บจ เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอรวิส พระราม3 60.53%             
 -บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%             
 -บจ.เซ็นทรัล เวิลด พลาซา 80.00%             
 -บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร  99.99%             
 ดอกเบี้ยรับ  32 0.5% 33 0.6% 83 2.2% 
อื่นๆ   324 5.2% 325 5.9% 163 4.2% 
รวมรายได   6,190 100.0% 5,540 100.0% 3,856 100.0% 



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ลักษณะโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 
บริษัทที่ดําเนินโครงการ 

ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 
โครงการ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา ลาดพราว 
ดําเนินการโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 
ที่ตั้งโครงการ :  
บริเวณสามเหลี่ยมยานพหลโยธิน                 
1

 
693 ถ.พหลโยธนิ  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 
เปนศูนยการคาและอาคารสํานักงานครบวงจร14 ชั้น 
ขนาดใหญ ประกอบดวยรานคา, อาคารสํานักงาน, 
ศูนยอาหาร, และโรงภาพยนตร โดยมีการดึง 
หางสรรพสินคาและโรงแรมเขารวมดวย 

 
28.69 ไร 

 
ตามสัญญาตางตอบแทนจาก บจ.เซ็นทรัลอินเตอร
พัฒนา ซึ่ง ไดเชาที่ดินดังกลาวจากการรถไฟแหง
ประเทศไทย เปนเวลา 27 ป  โดยสัญญาจะสิ้นสุด 
ในเดือนธันวาคม 2551ทั้งนี้ มีเงื่อนไขวาอาคาร  
สิ่งปลูกสรางบนที่ ดินจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ  
การรถไฟแหงประเทศไทย เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง
และมีเงื่อนไขในการตออายุสัญญาเชานี้ออกไปอีก
ครั้งละไมนอยกวา 10 ป 

  
3,815 
ลานบาท 

  
ธ.ค.2525 

    

พื้นที่ขาย/ใหเชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี
 - ศูนยการคาพื้นที่รวม 75,161 ตร.ม. 
    โดยเปนพื้นที่ใหเชา 55,560  ตร.ม. 
 
 

 - อาคารสํานักงานพื้นที่รวม 27,463 ตร.ม. 
    โดยเปนพื้นที่ใหเชา 18,546 ตร.ม. 
 

 - ที่จอดรถ พื้นที ่95,518 ตร.ม. 

 - ศูนยการคาเชาแลว 
   ระยะยาว 9,000  ตร.ม.  ระยะสัน้ 46,094 ตร.ม. 
   รวม 55,094 ตร.ม. คิดเปน 99% ของพื้นที่เชารวม 
  (อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 99% และ 99% ตามลําดับ) 

 - อาคารสํานักงานเชาแลว 
    ระยะสั้น 18,167 ตร.ม คิดเปน  98% ของพื้นที่เชารวม 
   (อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 99% และ 90% ตามลําดับ) 

 - ที่จอดรถจอดไดประมาณ 3,500 คัน 

 - ศูนยการคา 
   ระยะยาว 43,766 บาท/ตร.ม. 
   ระยะสัน้  1,568 บาท/ตร.ม./เดือน 
  

 - อาคารสํานักงาน 

    ระยะสั้น 350 บาท/ตร.ม./เดือน 

1) สัญญาระยะยาว(เงินเซง) 
รั บ รู ร าย ได โ ดยวิ ธี เ ส นต ร ง 
ตามอายุสัญญาเชา 
2) สัญญาระยะสั้น(รายเดือน) 
บันทึกคาเชาและบริการโดยใช
เกณฑสิทธิ 

 



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 
บริษัทที่ดําเนินโครงการ 

ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 
โครงการ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา ปนเกลา 
ดําเนินการโดย : บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 
ที่ตั้งโครงการ  : 7/222  ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700 

 
ศูนย ก า รค าและอาคารสํ านั ก ง านครบวงจร 
ประกอบดวยรานคา, อาคารสํานักงาน 24  ชั้น,โรง
ภาพยนตร  (ชั้น 5) 10 โรง (ชั้น 6) 4 โรง ,คาราโอเกะ
,สวนสนุก, โบวลิ่ง 45 เลน, และศูนยอาหาร โดยมี
การดึง      หางสรรพสินคาเขารวมดวย 

 
24 ไร 2 งาน 
84 ตารางวา 

 
ทําสัญญาเชา 30 ปนับจากเปดดําเนินการ
กับบริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร
จํากัด โดยสามารถตออายุได ซึ่งจะมีการ
ตกลงกันเมื่อเหลืออายุสัญญาอีก 1 ป 

 
3,383 ลานบาท 

  
 31 มี.ค. 2538 

 
พื้นที่ขาย/ใหเชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี

 - ศูนยการคาพื้นที่รวม  92,500  ตร.ม. 
    โดยเปนพื้นที่ใหเชา  56,857  ตร.ม. 
 
  
 

 - อาคารสํานักงานพื้นที่รวม 32,142 ตร.ม. 
   โดยเปนพื้นที่ใหเชา  22,560  ตร.ม. 
 
. 
 

 - อาคารที่พักอาศัย พื้นที่รวม 19,050 ตรม. 
   โดยเปนพื้นที่ใหเชา  9,458  ตร.ม. 
 
 - ที่จอดรถ  พื้นที่  135,000 ตร.ม. 

 - ศูนยการคาเชาแลว 
    ระยะยาว  21,531  ตร.ม.  ระยะสั้น 35,272  ตร.ม. 
    รวม 56,709  ตร.ม. คิดเปน 100%  ของพื้นที่เชารวม 
 (อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 99% เทากันทั้งสองป) 
 

 - อาคารสํานักงานเชาแลว 
    ระยะยาว 1,302 ตร.ม. ระยะสัน้ 21,157 ตร.ม.  รวม 
    22,459  ตร.ม.  คิดเปน  100%  ของพื้นที่เชารวม 
  (อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 99% และ 100% ตามลําดับ) 
 

- อาคารที่พักอาศัยเชาแลว 
   ระยะสัน้  7,923  ตร.ม.  คิดเปน 84%  ของพื้นที่เชารวม 
   (อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 90% และ 88% ตามลําดับ) 
 - ที่จอดรถจอดไดประมาณ   3,796  คัน 

 - ศูนยการคา 
    ระยะยาว  90,000 บาท/ตร.ม. 
    ระยะสั้น  878  บาท/ตร.ม./เดือน 
 
 

 - อาคารสํานักงาน 
    ระยะยาว   62,000  บาท/ตร.ม. 
    ระยะสั้น  243  บาท/ตร.ม./เดือน 
 
 

- อาคารที่พักอาศัย 
   ระยะสัน้  147  บาท/ตร.ม./เดือน 

 1) สัญญาระยะยาว(เงินเซง) รับรูรายไดโดย 
วิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
 
 2) สัญญาระยะสั้น (รายเดือน) บนัทึกคาเชา
และบรกิารโดยใชเกณฑสิทธ ิ



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 

บริษัทที่ดําเนินโครงการ 

ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 
โครงการ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา รามอนิทรา      
ดําเนินการโดย :  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ศูนยการคาครบวงจร 6 ชั้น ประกอบดวยรานคา 6 ไร 3 งาน 539 ลานบาท พ.ย. 2536 
ที่ตั้งโครงการ  :   ศูนยอาหาร และโรงภาพยนตร 3 โรง โดยมีการดึง 68 ตารางวา   
เลขที ่109/10-98 ถ.รามอินทรา กม.ที่ 0.5  หางสรรพสินคาเขารวมดวย    
เยื้องสนามกอลฟทหารบก มีนบุรี กรุงเทพฯ     
     
   

ทําสัญญาเชา 30 ป นับจากเปด
ดําเนินการกับบริษัท หางเซ็นทรัล 
ดี พ า ร ท เ ม น ท ส โ ต ร จํ า กั ด 
โดยสามารถตออายุสัญญาได 
ซึ่งจะมีการตกลงกันเมื่อเหลืออายุ
สัญญาอีก 1 ป   

      
 
 

    
พื้นที่ขาย/ใหเชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี

 - ศูนยการคาพื้นที่รวม 23,356 ตร.ม. 
    โดยเปนพื้นที่ใหเชา 13,585 ตร.ม. 
 
 
 
 
 - ที่จอดรถ 37,291 ตร.ม. 
 

 - ศูนยการคาเชาแลว 
   ระยะยาว 7,752 ตร.ม. ระยะสัน้ 5,398 ตร.ม. 
   รวม 13,150 ตร.ม. คิดเปน 97% ของพื้นที่เชารวม 
   (อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 93% ทั้งสองป) 
 
 
-  ที่จอดรถจอดไดประมาณ 1,000 คัน 
 

 - ศูนยการคา 
    ระยะยาว 50,868 บาท/ตร.ม. 
    ระยะสั้น 429 บาท/ตร.ม.

 1)   สัญญาระยะยาว (เงินเซง)รับรูรายได 
โดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
  
 2)  สัญญาระยะสั้น(รายเดือน) บันทึก 
คาเชาและบริการโดยใชเกณฑสิทธิ์ 

 
 

  



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 
บริษัทที่ดําเนินโครงการ 

ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 
โครงการ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

โครงการเซ็นทรลัเฟสติวัล เซ็นเตอร พทัยา 
ดําเนินการโดย : บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 
ที่ตั้งโครงการ  :  
บนถนนพัทยาสาย 2  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง   
จ.ชลบุรี 

 
เปนศูนยการคา  3 ชั้น ครบวงจร ประกอบดวย
ร านค า  ร านอาหาร  ซุป เปอร ส โตร  และ 
โรงภาพยนตร 

 
23 ไร 2 งาน 

24.75 ตารางวา 

 
ทํ าสัญญา เ ช า กั บบ ริษั ท  เ ซ็ นท รั ล 
พัทยา  จํากัด  (เดิมชื่อ  บริษัท  พัทยา
เหนือวิลลา จํากัด) สัญญาสิ้นสุด เม.ย. 
ป2558 ซึ่งสามารถ   ตออายุสัญญาได
เท ากั บระยะ เวลาที่   บจ . เ ซ็ นทรั ล 
พัทยา ตออายุสัญญาไดกับเจาของที่ดิน 

 
404 ลานบาท 

 
ก.ค. 2538 

 
 

    
พื้นที่ขาย/ใหเชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี

 - พื้นที่ศูนยการคารวม 28,900 ตร.ม. 
   โดยเปนพื้นที่ใหเชา 15,032 ตร.ม. 
 
 
 
 - ที่จอดรถ  12,322   ตร.ม.  

- ศูนยการคาเชาแลว 
  ระยะยาว 372 ตร.ม. ระยะสั้น 14,616 ตร.ม. 
  รวม 14,988 ตร.ม.  คิดเปน 100% ของพื้นที่ใหเชารวม 
 (อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 99% ทั้งสองป) 
 
 - ที่จอดรถจอดไดประมาณ 570  คัน 
 
 

 - ศูนยการคา 
 ระยะยาว 41,940 บาท/ตร.ม. 
 ระยะสั้น 635 บาท/ตร.ม./เดือน

1) สัญญาระยะยาว (เงินเซง) รับรู 
ร า ย ไ ด โ ด ย วิ ธี เ ส น ต ร ง ต ามอาย ุ
สัญญาเชา 
 
 
2) สัญญาระยะสัน้(รายเดือน) บันทึก
คาเชาและบริการโดยใชเกณฑสิทธิ ์



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ     15 

อ/ที่ตั้งโครงการ/ 
บริษัทที่ดําเนินโครงการ 

ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 
โครงการ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

     
12 ไร 3 งาน 

44.6 ตารางวา 
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

2,500 ลานบาท 10 ต.ค. 40 

    
    

เปนศูนยการคาครบวงจร ประกอบดวยรานคากวา 
200 ราน, โรงภาพยนตร 9 โรง,โบวลิ่ง 36 เลน และมี
การดึงหางสรรพสินคาเขารวมดวย 

    

โครงการเซ็นทรลัพลาซา รัชดา-พระราม 3 
ดําเนินการโดย : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด 
ที่ตั้งโครงการ  :   
บนถนนรัชดาภิเษก ชวงระหวางทาง 
แยกถนนนางลิ้นจี่และทางแยกถนนสาธุประดิษฐ 

     
    
    

พื้นที่ขาย/ใหเชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี
1) สัญญาระยะยาว(เงินเซง) 
รับรูรายได  โดยวิธี เสนตรงตาม
อายุสัญญาเชา 
 
2) สัญญาระยะสั้น (รายเดือน) 
บันทึกคาเชาและคาบริการโดยใช
เกณฑสิทธิ 

 - ศูนยการคาพื้นที่รวม  97,772 ตร.ม. 
   โดยเปนพื้นที่ใหเชา   56,453 ตร.ม. 
 
 
 
  
 - ที่จอดรถ    90,186   ตร.ม.  

 - ศูนยการคาเชาแลว 
   ระยะยาว  9,587 ตร.ม. ระยะสัน้  45,830 ตร.ม. 
   รวม  55,417 ตร.ม. คิดเปน 98%ของพื้นที่ใหเชารวม  
  (อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 96% และ 92% ตามลําดับ) 
 
 
 - ที่จอดรถจอดไดประมาณ  2,336  คัน 
 

 - ศูนยการคา 
   ระยะยาว 77,654 บาท/ตร.ม. 
 ระยะสั้น  624 บาท/ตร.ม./เดือน 

 
 



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 

บริษัทที่ดําเนินโครงการ 
ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 

โครงการ 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 

ในโครงการ 
(หนวย: พันบาท) 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

    โครงการเซ็นทรลั แอรพอรต พลาซา เชียงใหม 
ดําเนินการโดย : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จาํกัด 
ที่ตั้งโครงการ  : 
เลขที ่2,252,252-1 ถ.มหิดล, ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมอืง
เชียงใหม จ.เชียงใหม,หางจากสนามบิน จังหวัดเชยีงใหม 
ประมาณ 1 กิโลเมตร                    
 
 

  
โครงการศูนยการคาประกอบดวย : หางสรรพสินคา ,    
ซุปเปอรมารเก็ต, โรงภาพยนตร และรานคามากมาย 
 

88 ไร   0 งาน
73.3 

ตารางวา 

บจ .  เซ็ นทรัล พัฒนา 
เชียงใหม  เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน

2,487 
ลานบาท

 

ศูนยการคา 
19/3/2539 

 
เฟส 2 บี เปด
ดําเนินการ 
9/4/2546

    

พื้นที่ขาย/ใหเชาราคาขาย/เชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี
 - ศูนยการคา 1) สัญญาระยะยาว (เงินเซง) รับรู

รายไดโดยวิธี เสนตรงตามอายุ
สัญญาเชา 
 
2) สัญญาระยะสั้น(รายเดือน) 
บันทึกคาเชาและคาบริการโดยใช
เกณฑสิทธิ 

 - ศูนยการคาพื้นที่รวม 102,703  ตร.ม. 
   โดยเปนพื้นที่ใหเชา 69,132 ตร.ม. 
 
 
 
 - ที่จอดรถ 54,567 ตร.ม. ( 6 ชั้น ) 
 - ที่จอดรถลานนอกอาคาร 53,090 ตร.ม. 
 
 

 - ศูนยการคาเชาแลว    
   ระยะยาว 29,389 ตร.ม. ระยะสัน้ 35,699 ตร.ม. 
   รวม 65,088 ตร.ม.  คิดเปน 94% ของพื้นที่เชารวม 
 (อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 93% และ 98% ตามลําดับ) 
 
- ที่จอดรถยนตจอดไดประมาณ 1,543 คัน  
- ลานนอกอาคารจอดรถยนตได 800 คัน รถจกัรยานยนตจอดได 3,420 คัน

ระยะยาว 58,118 บาท/ตร.ม. 
ระยะสั้น 588 บาท/ตร.ม. 

 



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 
บริษัทที่ดําเนินโครงการ 

ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 
โครงการ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

โครงการหลังสวนโคโลเนต 
ดําเนินการโดย : บริษัท หลังสวน เรียลตี้ จํากัด 
ที่ตั้งโครงการ  : อยูบนถนนหลังสวน ซอย 6 

 
เปนอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้นสําหรับขายและให
เชาจํานวน 50 ยูนิต แตละยูนิตมีขนาดตั้งแต 
41 ตรม. ถึง 95 ตร.ม. และพื้นที่รานคาสําหรับ
ใหเชา 16 ยูนิต 

 
389.67 ตารางวา 

 
เปนการทํ าสัญญาเช าจากสํ านั กงาน 
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ระยะเวลา 
25 ป โดยมีเงื่อนไขตอเวลาอายุสัญญาเชา
อีก  5 ป  กรณีที่สํานักงานทรัพยสินฯไม
ตองการใชสถานที่ 

 
169 ลานบาท 

  
เม.ย. 2541 

 
 

พื้นที่ขาย/ใหเชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี
 พื้นที่ขายและใหเชาทั้งหมด 7,660 ตรม.  
 - อาคารพักอาศัย มีพื้นที่ใหเชา 3,566 ตร.ม.  
 
 
 
 - อาคารรานคาที่มีพื้นที่ใหเชา 900 ตร.ม. 
 
 
 
 - ที่จอดรถ พื้นที่ 440 ตร.ม. 

  
 - หองพักอาศัยเชาแลว 
   ระยะสัน้ 2,908  ตร.ม. คิดเปน  82% ของพื้นที่เชารวม 
(อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 58% และ 68% ตามลําดับ) 
 
 - อาคารรานคาเชาแลว 
    ระยะสั้น 887 ตร.ม คิดเปน 99% ของพื้นที่เชารวม 
(อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 99% และ 31% 
ตามลําดับ) 
 
 - ที่จอดรถจอดไดประมาณ 40 คัน 

  
 - หองพักอาศัย 
   ระยะสัน้ 246 บาท/ตรม./เดือน 
 
 
 - อาคารรานคา 
   ระยะสัน้ 450 บาท/ตรม./เดือน 

 
1. สัญญาระยะสั้ น (รายเดือน )

บันทึกคาเชาและบริการโดยใช
เกณฑสิทธิ 



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 

บริษัทที่ดําเนินโครงการ 
ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 

โครงการ 
กรรมสิทธิ์ 
ในที่ดิน 

มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

โครงการ ขอนแกน 
ดําเนินการโดย : บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน         
ที่ตั้งโครงการ   :  
อยูบน ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง   
อ.เมอืง จ.ขอนแกน 

 
ที่ดินเพื่อการพัฒนาในอนาคต 

 
40 ไร 

 
เปนเจาของ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 
460 ลานบาท รวมดอกเบี้ยสิทธิการเชาและ 
คาธรรมเนียมโอน 81 ลานบาท  แตไมรวม 
คา เผื่ อขาดทุนโครงการอสังหาริมทรัพย
ระหวางการพัฒนา 134 ลานบาท (มูลคา
ประเมิน ณ 31 ธ.ค. 2544 เทากับ 320 ลาน
บาท) 

 
ที่ดินบางสวนที่ใหบจ. บิ๊กซ ี
แฟรี่ เชาไดเปดดําเนินการ
แลวเมื่อ  2540 สวนที่ ดิน 
ที่ เหลือ  ยังอยู ในระหวาง
ศึกษาโครงการ 

 
 

พื้นที่ขาย/ใหเชาราคาขาย/เชา 
 

ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี

- - 
  
  

ปละประมาณ 20 ลานบาท รายปตามเกณฑสิทธ ิ
  
  

 - ที่ดินแปลงดานหนาพื้นที่ 18 ไร 3 งาน 67 ตารางวา   
รอการพัฒนา 
 
 - ที่ดินแปลงดานหลัง พื้นที่ 21 ไร 33 ตารางวา  
   ให บจ. บิ๊กซี แฟรี่ เชา 
 
 
 

 - ที่ดินแปลงดานหนา อยูระหวางการศึกษาโครงการ 
 
 
 - ที่ดินแปลงดานหลังไดให บจ.บิ๊กซี แฟรี่ เชา ระยะเวลาการเชา 
30 ป เริ่มตั้งแต 2539-2569 

  



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 
บริษัทที่ดําเนินโครงการ 

ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 
โครงการ 

กรรมสิทธิ์ 
ในที่ดิน 

มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

40 ไร 2 งาน เปนเจาของ 3,165.90 ลานบาท 
10 ตารางวา กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  

   

โครงการ เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา 
ดําเนินการโดย : บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ 
ที่ตั้งโครงการ   :  1091,1093 ถ.บางนา-ตราด         
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 

เปนศูนยการคาและอาคารสํานักงานครบ 
วงจร 38 ชั้น ประกอบดวยรานคา อาคาร 
สํานักงาน ศูนยอาหาร และโรงภาพยนตร โดย
มีหางสรรพสินคาเขารวมดวย    

4 ธ.ค. 2536 

 
 

   

พื้นที่ขาย/ใหเชาราคาขาย/เชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี
    

พื้นที่รวม 137,085 ตร.ม. โดยแบงเปน 
 - ศูนยการคา พื้นที่ใหเชา 56,271 ตร.ม. 

 ระยะยาว 29,419 ตร.ม. ระยะสั้น 29,419 ตร.ม.  
 รวม 54,988  ต.ร.ม. คิดเปน 98% ของพื้นที่เชารวม 
 (อัตราการเชาป 2546 และป 2545 คิดเปน 98% และ 97% ตามลําดับ) 
 

 ระยะยาว 66,338 บาท/ตร.ม. 
 ระยะสั้น 508 บาท/ตร.ม. 

1) สัญญาระยะยาว (เงินเซง) รับรูรายได
โดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

 - อาคารชุดสํานกังาน พื้นที่ใหเชา 9,136 ตร.ม.  
   
 
-อาคารที่พักอาศัย พื้นที่ใหเชา 2,412 ตร.ม.  
 
 
- ที่จอดรถ พื้นที ่145,451 ตร.ม. 

 เชาระยะสั้น 8,219 ตร.ม. คิดเปน 90% ของพื้นทีเ่ชารวม  
(อัตราการเชาป 2546 และป 2545 คิดเปน 98% และ 41% ตามลําดับ) 
 
 เชาระยะสั้น 816 ตร.ม. คิดเปน 34% ของพื้นที่เชารวม  
(อัตราการเชาป 2546 และป 2545 คิดเปน 21% และ 18% ตามลําดับ) 
 
ที่จอดรถ จอดไดประมาณ 4,104 คัน 
 

 เชาระยะสั้น 268 บาท/ตร.ม. 
 
 
 เชาระยะสั้น 201 บาท/ตร.ม. 

2) สัญญาระยะสั้น (รายเดือน) บันทึก
คาเชาและบริการโดยใชเกณฑสิทธ ิ



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 

บริษัทที่ดําเนินโครงการ 
ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 

โครงการ 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 

ในโครงการ 
วันที่เปด 
ดําเนินการ 

     โครงการเซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 
ดําเนินการโดย : บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 
ที่ตั้งโครงการ  :   
บริเวณถนนพระราม 2 เลขที ่128  หมู 6   
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

เปนศูนยการคาครบวงจร ขนาดใหญ 
ประกอบดวย  รานคา,  ศูนยอาหาร, 
โบวลิ่ ง   และโรงภาพยนตร   โดยม ี
การดึงหางสรรพสินคาเขารวมดวย 
นอกจากนี้ยังมี Central Park ซึ่งเปน 
สวนพักผอนขนาดใหญบริเวณดานขาง 
ศูนยการคา 

96 ไร 3 งาน 
49.3 ตารางวา 

ทําสัญญาเชาที่ดินและสัญญาเชาอาคารพาณิชย รวม 3 ฉบับกับ
บุคคลภายนอก โดย 2 ฉบับ เปนสัญญาเชาที่ดินมีระยะเวลา 30 ป 
สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม  2568 และเดือนมิถุนายน  2573 
ตามลําดับ และสัญญาเชาอาคารพาณิชยมีระยะเวลา 26 ป 
สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งสัญญาเชา สามารถตออายุไดอีก
ไมนอยกวา 15 ป ซึ่งจะตองมีการแจงเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนา 1 ปกอนครบอายุสัญญาเชา ทั้งนี้มีเงื่อนไขวาเมื่อสัญญา
สิ้นสุดลง อาคารสิ่งปลูกสรางบนที่ดินจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูให
เชา 

3,360 
ลานบาท 

5 ธ.ค. 2545 

    
พื้นที่ขาย/ใหเชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญชี



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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 - ศูนยการคาพื้นที่รวม 158,306 ตร.ม. 
   โดยเปนพื้นที่ใหเชา    97,462 ตร.ม. 
 
 
  
- อาคารพาณิชยพื้นที่รวม 3,040 ตร.ม. 
  โดยเปนพื้นที่ใหเชา  3,040 ตร.ม. 
- Central Park พื้นที่รวม 59,200 ตร.ม 
  โดยเปนพื้นที่ใหเชา  2,845 ตร.ม.  
- ที่จอดรถ  พื้นที่  113,879  ตร.ม. 

 - ศูนยการคาเชาแลว 
   ระยะยาว  5,937  ตร.ม. ระยะสั้น  89,137  ตร.ม. 
   รวม 95,074 คิดเปน 98% ของ พื้นที่ใหเชารวม 
  ( อัตราการเชาป 2546 และป 2545 คิดเปน 95% และ 
96% ตามลําดับ ) 
 - อาคารพาณิชยเชาแลว 
ระยะยาว 1,308 ตร.ม. คิดเปน 43% ของพื้นที่ใหเชา
รวม 
 - Central Park 
    ระยะสั้น 2,845 ตร.ม.    
  - ที่จอดรถจอดไดประมาณ  3,503  คัน 

 - ศูนยการคา 
   ระยะยาว 83,546 บาท/ตร.ม. 
   ระยะสัน้  402 บาท/ตร.ม./เดือน 
 
 
 - อาคารพาณิชย 
    ระยะยาว 4,204 บาท/ตร.ม. 
 - Central Park 
    ระยะสั้น 91 บาท/ตร.ม./เดือน

1) สัญญาระยะยาว (เงินเซง) รับรูรายได  โดยวิธ ี
เสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

2) สัญญาระยะสั้น(รายเดือน) บันทึกคาเชาและ 
คาบริการโดยใชเกณฑสิทธิ 
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 
บริษัทที่ดําเนินโครงการ 

ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 
โครงการ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

โครงการเซน็ทรลัเวิลด 
ศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด
 - ดําเนินการโดย :  บจ.เซ็นทรัล เวลิด พลาซา 
   ที่ตั้งโครงการ :  สี่แยกราชประสงค  
   เลขที่ 4  ถ.ราชดําริ  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 

ดิออฟฟสเศส  แอท  เซ็นทรัลเวิลด 
 - ดําเนินการโดย :  บจ.เซ็นทรัลเวิลด ทาวเวอร   
   ที่ตั้งโครงการ : เลขที ่999/9  ถนนพระราม1   
   แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 
 

 
 
เปนศูนยการคาครบวงจร ประกอบดวย รานคา 
ชั้นนํากวา 300 รานคา, ศูนยอาหาร, โรงภาพยนตร, 
ไอซสเก็ต  และหางสรรพสินคา  
 
 
 
เปนอาคารสํานักงานขนาดใหญ ประกอบดวย 
อาคารสํานักงาน 45 ชั้น และรานคา 

 
 

62ไร 1 งาน  
4 ตารางวา

 
 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
โดยทําสัญญาเชา  30 ป เ ริ่ม ธันวาคม 
2545  โดยมีสิทธิ์ตออายุไดอีก 30 ป โดย
จะตกลงคาเชากัน ตามสูตรที่ตกลง ไวใน
สัญญาเชา 
 

 
 

12,738  
ลานบาท 

 

 
 

23 ธันวาคม 2545 
  
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2547 
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(ตอโครงการเซ็นทรัล เวิลด)    
          พื้นที่ขาย/ใหเชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายได 

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
 - ศูนยการคาพื้นที่รวม 191,640 ตร.ม. 
   โดยเปนพื้นที่ใหเชา  134,187 ตร.ม. 
    
 
 
 
 
 - ที่จอดรถ พื้นที่ 96,087 ตร.ม. 
 
ดิออฟฟสเศส  แอท  เซ็นทรัลเวิลด 
 - อาคารสํานักงานพื้นที่รวม 114,472 ตร.ม. 
    โดยเปนพื้นที่ใหเชา 79,859 ตร.ม. 
 
 
 
 -  รานคาเปนพื้นที่ใหเชารวม3,998 ตร.ม. 
 
 
 - ที่จอดรถ 43,042 ตร.ม. 
 

  
- ศูนยการคาเชาแลว     
   ระยะยาว 91,218 ตร.ม. ระยะสัน้ 25,274 ตร.ม. 
   รวม 116,492  ตร.ม. คิดเปน  87% ของพื้นที่เชารวม 
( อัตราการเชาป 2546 และ 2545 คิดเปน 88% ทั้งสองป ) 
 
 
 - ที่จอดรถจอดไดประมาณ 2,000  คัน 
 
 
 
 - สํานักงานเชาแลว 
   ระยะสัน้ 14,172 ตร.ม. คิดเปน 18% ของพื้นที่เชารวม 
   (พื้นที่อยูระหวางทําสัญญาเชาอกี 38,194.12 ตร.ม.คิดเปน 
   47.8% รวมมีอัตราการเชา 65.8% ของพื้นที่เชารวม) 
 
 
 
 
- ที่จอดรถจอดไดประมาณ 858 คัน 
 

 
ศูนยการคา 
 -  ระยะสั้น  677 บาท/ตร.ม./เดือน 
 -  ระยะยาวเปนภาระผูกพันจากโครงการ  
เดิม  บริษัทฯ  จึงไม ได รับเงินคาเซงจาก
สัญญาเชาระยะยาว  จนกวาสัญญาเชา
ดังกลาวจะทยอยครบกําหนดลงตั้งแตป 
2547     เปนตนไป 
 
 
 
 - สํานักงาน 
   ระยะสัน้  417 บาท/ตร.ม. 
 

 
1) สัญญาระยะยาว ( รายเดือน) 
บันทึก 
คาเชา และบริการโดยใชเกณฑสิทธิ 
2) สัญญาระยะสั้น( รายเดือน) บันทึก 
คาเชา และบริการโดยใชเกณฑสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
1) สัญญาระยะสัน้( รายเดือน) บันทึก 
คาเชา และบริการโดยใชเกณฑสิทธิ
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ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/ 
บริษัทที่ดําเนินโครงการ 

ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน 
โครงการ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุน 
ในโครงการ 

วันที่เปด 
ดําเนินการ 

โครงการเซน็ทรลั ทาวนเซ็นเตอร          
รัตนาธิเบศร

     

ดําเนินการโดย :  บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร   
ที่ตั้งโครงการ : 
เลขที ่68/100 หมู 8 ถนนรัตนาธิเบศร 
ตําบล บางกระสอ อําเภอ เมอืง 
จังหวัด นนทบุรี 11000

ศูนยการคา 3 ชัน้ ประกอบดวย หางสรรพสินคา 
ซุปเปอรมารเก็ต รานคา และศูนยอาหาร 

50 ไร 1 งาน  
38.4 ตารางวา 

เปนที่ดินกรรมสิทธิ์ ของบริษัท 46 ไร 1 งาน 
97.4 ตร .ว .  และบริษัทที่ดินเชาระยะสั้นอีก 
3 ไร 3 งาน 41 ตร.ว. 
 

650 ลานบาท 30 ธันวาคม 
2546

     

พื้นที่ขาย/ใหเชา ความคืบหนาในการใหเชา ราคาขาย/เชาเฉลีย่ตอหนวย วิธีรับรูรายไดทางบัญช ี

 - ศูนยการคาพื้นที่รวม 60,306 ตร.ม. 
    โดยเปนพื้นที่ใหเชา 36,468 ตร.ม. 
 
 
 - อาคารพาณิชยมีพื้นที่ใหเชา 6,900 ตร.ม. 
 
 
 - ที่จอดรถ 63,958 ตร.ม. 
 

 - ศูนยการคาเชาแลว 
   ระยะยาว 519 ตร.ม. ระยะสั้น 35,222 ตร.ม. 
   รวม 34,385 ตร.ม. คิดเปน 98% ของพื้นที่เชารวม 
 
   ระยะยาว 4,800 ตร.ม. ระยะสั้น 1,500 ตร.ม. 
   รวม 6,300 ตร.ม. คิดเปน 91% ของพื้นที่เชารวม 
 
- ที่จอดรถจอดไดประมาณ 1,299 คัน 
 

 - ศูนยการคา 
   ระยะสัน้  124 บาท/ตร.ม. 
 
 
 - อาคารพาณิชย 
   ระยะสัน้ 120 บาท/ตร.ม 
  * ระยะยาวเปนภาระผูกพันจากโครงการเดิม  บริษัทฯ 
จึงไมไดรับเงินคาเซงจากสัญญาเชาระยะยาวจนกวา
สัญญาเชาดังกลาวจะครบกําหนด

1) สัญญาระยะสัน้(รายเดือน) บันทึก
คาเชาและบริการ โดยใชเกณฑสิทธิ์ 

 
 



บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

  
 การประกอบธุรกิจในแตละกลุม
 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก โดยเนนการพัฒนา
ศูนยการคาเพื่อนําพื้นที่ออกใหเชา ปจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถแบงออกได 6 ประเภทดังนี้ 
 1)  ธุรกิจศูนยการคา 

1.1 ลักษณะธุรกิจ 
   บริษัทจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศูนยการคาโดยการซื้อ เชา หรือ วิธีอื่นใด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท บริษัทมีศูนยการคาที่เปดดําเนินการแลว 10 แหง ไดแก  

โครงการ ดําเนินการในนาม เริ่มดําเนนิการ
(1) เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ธันวาคม  2525 
(2) เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา พฤศจิกายน  2536 
(3) เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีนาคม  2538 
(4) เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นเตอร พัทยา บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กรกฎาคม  2538 
(5) เซ็นทรัลแอรพอรต พลาซา เชียงใหม บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม มีนาคม  2539 
(6) เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ ธันวาคม  2536 
(7) เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ตุลาคม  2540 
(8) เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2  ธันวาคม  2545 
(9) เซ็นทรัลเวิลด กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ธันวาคม  2545 

     (10)   เซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร  บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร  ธันวาคม  2546 
 
  1.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน

  (ก) กลยุทธการแขงขัน ชองทางการจดัจําหนายและลักษณะลูกคา 
• กลยุทธการแขงขัน 

- ทําเลที่ตั้งและการวิจัย : เปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจคาปลีกเปนอยางมาก ฝายวิจัย, 
ฝายพัฒนาธุรกิจ และฝายการตลาดมีการจัดทํางานวิจัย เพื่อใหไดขอมูลทางดานกําลัง
ซื้อของผูบริโภค, ดานพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป, การเจริญเติบโตของเมืองทั้ง
กรุงเทพฯและตางจังหวัด, ขอมูลดานกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ที่ดิน, การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค, การพัฒนาระบบ ขนสงมวลชน รวมทั้งขอมูล 
ทางการตลาดของคูแขงขันเพื่อนํามาสนับสนุนการเลือกทําเลที่จะพัฒนาศูนยการคาให
ประสบผลสําเร็จ 

- ผูเชาหลัก (Anchor Tenant) : บริษัทฯ คํานึงถึงผูเชาหลักที่จะเปนแมเหล็กดึงดูด        
ผูบริโภคใหเกิดความสนใจและกลับมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ ผูเชาหลักตาง ๆ คือ 
หางสรรพสินคาชั้นนํา เชน หางเซ็นทรัล  ดีพารทเมนทสโตร ศูนยรวมสินคาเฉพาะทาง 
เชน พาวเวอรบาย, ซูเปอรสปอรต, บีทูเอส, โรงภาพยนตร, โบวล่ิง,  สวนสนุก, โฮมเวิรค 
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และอื่น ๆ โดยบริษัทจะเลือกเฉพาะผูเชาหลักที่มีคุณภาพและเหมาะสม สามารถดึงกลุม
ลูกคาเปาหมายในแตละทําเลที่ตั้งของศูนยการคาแตละแหงใหเขามาใชบริการเพิ่มขึ้นได  

- รานคาปลีก : เปนอีกปจจัยที่สําคัญซึ่งจะทําใหศูนยการคาประสบความสําเร็จทาง
บริษัทฯ มีการคัดเลือกรานคาปลีกที่เปนที่นิยม มีสินคาและบริการที่มีคุณภาพเพื่อ
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายของศูนยการคาแตละแหง และทาง
บริษัทฯยังไดวางนโยบายในเรื่อง Customer Relationship Management เพื่อรักษา
ความสัมพันธกับทางรานคา รวมทั้งคอยแนะนําใหคําปรึกษาในการปรับปรุง รูปแบบราน 
และกลยุทธทางการตลาดเพื่อสนับสนุนยอดขายของทางรานคา 

- การจัดวางและแบงประเภทของรานคาปลีก (Zoning and Tenant Mix) : ถือเปน
หัวใจสําคัญสําหรับศูนยการคา รวมทั้งรานคาปลีกซึ่งเชาพื้นที่อยู เพราะมีสวนที่จะ
สนับสนุนการทําธุรกิจของรานคาในแตละประเภทใหประสบความสําเร็จ 

- นวัตกรรมใหม (Innovation) : บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาพื้นที่ตาง ๆ ภายใน          
ศูนยการคาที่เปดใหบริการอยูแลว หรือศูนยการคาที่จะเปดใหบริการในอนาคต เพื่อ 
ตอบสนองตอพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เชน การพัฒนาพื้นที่     นอร
ธ เธิ ร น  วิล เลจ  ศูนย รวม สินค าหัตถกรรมของภาคเหนือ  เพื่ อตอบสนองต อ              
นักทองเที่ยวในศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม การพัฒนาพื้นที่ อี-ไลฟ 
ศูนยรวมสินคาแฟชั่น, อุปกรณส่ือสาร และสินคาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอกลุมลูกคา
ที่รักความทันสมัยในศูนยการคาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา 

- การออกแบบ : บริษัทฯ ตระหนักเสมอวาความสําเร็จของศูนยการคายอมขึ้นกับ       
รูปแบบและสวนประกอบการใชงานในศูนยฯ เชน ทางเดิน, บันไดเลื่อน, ลิฟท,  หองน้ํา 
ฯลฯ ทางบริษัทฯไดมีการปรับปรุง (Renovation) ใหภายในศูนยการคาสามารถสราง
บรรยากาศ และอารมณในการจับจายใชสอย, มีความทันสมัยอยูเสมอรวมถึงการใช
ประโยชนสูงสุดจากพื้นที่ทุกตารางเมตร 

- การจัดการ : บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโดยการนําเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใช, การนําเอาระบบงานมาตรฐาน เชน ระบบ ISO และระบบการควบคุม                 
ประสิทธิภาพงานของทั้งบริษัทฯ มาสนับสนุนการจัดการใหมีความรวดเร็วและแมนยํา
สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดทันตอเหตกุารณ และเกิดประสิทธิผล 

- การบริการ : ดวยประสบการณที่ผานมาผูบริหารตระหนักถึงคุณคาของลูกคาเปน
อันดับตน ๆ ทั้งรานคาปลีกและผูบริโภคที่เขามาจับจายใชสอย บริษัทฯ ไดสรางระบบ
ตาง ๆ ที่จะสามารถสรางความประทับใจ รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการชวยเหลือ
และพัฒนารานคาใหประสบความสําเร็จในการขาย ซึ่งทําใหรานคา ตาง ๆ สามารถ
ขยายธุรกิจอยางตอเนื่องไปยังสาขาอื่น ๆ ของบริษัท ในสวนของ ผูบริโภคที่มาใชบริการ
ก็จะไดรับความสะดวกสบายทั้งที่จอดรถ, หองน้ํา ฯลฯ รวมถึงความปลอดภัยตลอดเวลา
ที่อยูในศูนยการคา 
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- การบริการเพื่อสังคม : ที่สําคัญที่สุดของการประกอบธุรกิจในปจจุบันก็คือการ      
ตอบแทนสังคม ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการเปดสวนสาธารณะขนาด 40 ไร บริเวณ     
ดานหลังศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เพื่อใหเปนสถานที่พักผอนสําหรับ
ประชาชนบริเวณใกลเคียง,ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการใหความชวยเหลือกับผูประสบภัย
จากคลื่นยักย สึนามิ ทั้งการบริจาคเงินโดยตรง และการใหศูนยการคาของบริษัทเปน
ศูนยกลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของ นอกจากนี้บริษัทยังใหความรวมมือกับ
กระทรวง ICT โดยการเปดศูนยกลางการเรียนรู ICT แหงชาติ บริเวณ ชั้น 6 ที่ เซ็นทรัล 
เวิลด พลาซา 

- การสงเสริมการขาย : บริษัทฯ วางแผนจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่สามารถสนับสนุน
ยอดขายของรานคา, แผนการสงเสริมการขายสําหรับรักษาฐานลูกคาเดิม, และ       
สรางฐานลูกคาใหม ๆ ตลอดทั้งป 

- รักษาชื่อเสียงและคุณภาพ : ทุกส่ิงที่บริษัทฯ ดําเนินการบริษัทฯ เนนคุณภาพและ
ประโยชนแกรานคา และผูบริโภคซึ่งจะนําไปสูชื่อเสียงและความไววางใจ 

 
• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

บริษัทฯ ดําเนินการจัดจําหนายผานชองทางดังตอไปนี้ 
- ทีมงานขายที่ มีคุณภาพจากการฝกอบรมของบริษัทฯ  เองทําใหเปนทีมงานที่ มี        

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจศูนยการคา รวมทั้งการใชกลยุทธทางการตลาดสนับสนุน       
ทําใหไดรานคาที่มีคุณภาพและการที่บริษัทฯ บริหารหลายโครงการในเวลาเดียวกัน    
กอใหเกิดการประหยัด (Economy of Scale) ที่เปนผลดีตอบริษัทฯ เนื่องจากสามารถ
เสนอขายพื้นที่ไดในทําเลที่หลากหลายตามความตองการของลูกคา 

- การใชโฆษณาผานสื่อตาง ๆ สนับสนุนใหลูกคาไดรับขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึงทั้ง   
ลูกคาที่ไดเชาพื้นที่อยูแลว หรือ ลูกคารายอื่นที่สนใจประกอบธุรกิจคาปลีกเพิ่มเติม เชน 
หนังสือพิมพ, โบวชัวร, วิทยุ และปายโฆษณากลางแจงบนสถานที่กอสรางโครงการเปน
ตน ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการเกิดความเชื่อม่ันและเชื่อถือ 

- การประชาสัมพันธผาน Website ของบริษัทฯ 

- การสงเสริมการจัดนิทรรศการ ณ บริเวณลานเอนกประสงคในศูนยการคา 
 

• ลักษณะของลูกคาและการสรางความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัทฯ 

รานคาที่จะเขาดําเนินธุรกิจในศูนยการคาไดจะตองผานการคัดเลือกเปนอยางดี
แลววาเปนรานคาที่ดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพ และมีความสามารถในการบริหารและพัฒนา
กิจการของตนเอง และเปนรานคาที่เหมาะสมกับรูปแบบของศูนยการคาที่วางไว 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับลูกคาทุก ๆ ราย เปรียบเสมือนเปนคูคาของทางบริษัทฯ
โดยมีฝายประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ ซึ่งจะติดตอและประสานงานกับรานคา เพื่อให 
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ไดรับความสะดวก และเขาชวยเหลือเมื่อพบปญหา รวมทั้งสามารถใหคําปรึกษากับรานคา
ใหมที่สนใจจะเขามาลงทุน นอกจากนี้ไดจัดทํานิตยสารรายไตรมาสเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ 
ของบริษัทและแนวโนมของธุรกิจคาปลีก เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและทําใหคูคาของทาง
บริษัทฯไดรับทราบขาวสารที่เปนประโยชน และความเคลื่อนไหวของธุรกิจคาปลีกตลอดเวลา  
ในชวงเปดโครงการใหม  ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯจะสรางความสัมพันธที่ดีโดยการ     
พบปะกับเจาของรานคา เพื่อรับรูถึงปญหาและทําการชวยเหลือในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน
ดานการตลาดการสงเสริมการขายทําใหบริษัทฯ มีการหมุนเวียนของรานคา (Turnover)     
ต่ํามาก  

 
(ข)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

  เนื่องจากศูนยการคาเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง ประกอบกับตองมีความรูความเขาใจและ    
ประสบการณดานคาปลีกเปนอยางดียิ่ง ทําใหการเขามาของคูแขงรายใหมในปจจุบันเปนไปไดยาก มีคูแขงซึ่งเขามาทํา
ธุรกิจก็เปนเพียงการสรางรูปแบบของศูนยการคาขนาดเล็กเจาะตามชุมชนซ่ึงพบกับปญหาตามมาก็คือ ขาดความ     
หลากหลายของรานคา และที่สําคัญที่สุดก็คือบริษัทฯ มีความไดเปรียบในฐานะที่เปนผูนําในตลาดการคาปลีก และ      
การบริหารหางสรรพสินคาและมีกลุมผูบริหารและบุคลากรที่มีประสบการณสูง มีชื่อเสียงในการสงเสริมการลงทุนของ  
รานคาใหประสบผลสําเร็จเปนจํานวนมาก ไดรับความไววางใจจากผูบริโภคทั่วไปในการบริการที่มีมาตรฐานทําใหบริษัท
สามารถครองสวนแบงตลาดสูงสุดถึง 30% ในดานพื้นที่ใหเชาในธุรกิจศูนยการคาบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล 
   
  ในป 2547 บริษัทฯมีการลงทุนเพิ่มเติมในศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด โดยการกอสรางอาคารสํานักงาน    
ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ซึ่งเปดใหบริการเมื่อปลายปและอยูระหวางการปรับปรุงอาคารศูนยการคาเพื่อเพิ่มพื้นที่ 
คาปลีก, ศูนยการคาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา โดยการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 ใหเปนโซน E-Life แหลงรวมรานคาแฟชั่น และ
เทคโนโลยีการส่ือสารที่ทันสมัย และศูนยการคาเซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร โดยอยูระหวางการปรับปรุงและ       
กอสรางพื้นที่ชั้น 3  และดานหนาอาคารเพื่อเปนพื้นที่สําหรับโรงภาพยนตร, โบวล่ิง, ศูนยรวมรานอาหารและภัตตาคาร  ฯลฯ 
เพื่อสรางใหศูนยการคานี้เปนศูนยการคาที่จะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคบริเวณกรุงเทพฯ ชานเมือง และ
จังหวัดนนทบุรีไดมากขึ้น และที่สําคัญที่สุดก็คือโครงการนี้ตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพการขยายตัวของที่อยูอาศัยจํานวนมาก 
และจะมีโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดใหญผานหนาโครงการ 
 
  การขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2547 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนอยางมากไมวาจะเปนมูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศ, ดัชนีความเชื่อม่ันของผูบริโภคแสดงสัญญาณในทางบวก ในธุรกิจการคาสวนใหญจะเปนการขยายตัว
ของธุรกิจประเภทซูเปอรเซ็นเตอร ซึ่งมีพื้นที่เชาจํานวนไมมากนัก เชน เทสโก โลตัส, คารฟูร และบิ๊กซี แตมีแนวโนม       
การขยายที่ลดนอยลงกวาปที่ผานมา รวมทั้งการขยายตัวของศูนยการคาขนาดเล็กที่มีรานคาจํานวนนอยไมหลากหลาย    
สรางขึ้นตามชุมชนตาง ๆ ในขณะที่ทางบริษัทไดพัฒนารูปแบบใหม ๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่
เปล่ียนแปลงไปทุกศูนยการคาที่บริหารโดยการสรรหารานคาใหม ๆ ที่นาสนใจแกผูบริโภค รวมถึงการทําการสงเสริม     
การขายในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรม การแสดง และการลดราคา เพื่อดึงลูกคาเขาศูนยการคาใหมากที่สุด 
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  การแขงขันในธุรกิจศูนยการคามีเพียงกลุมใหญ ๆ 2 กลุม คือ เซ็นทรัลพัฒนา และ เดอะมอลล แตทาง
บริษัทก็ยังคงสามารถรักษาสวนแบงครองตลาดและรักษามาตรฐานการใหบริการ มาตรฐานการจัดการรานคา ฯลฯ ทําให
บริษัทเปนที่นิยมอันดับ 1 ทั้งในแงของรานคาและผูบริโภคทั่วไป 
 
  1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ หรือบริการ
   การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท คือ การพัฒนาโครงการศูนยการคา โดยมีลําดับขั้นการพัฒนา
โครงการดังนี้ 

• การจัดหาที่ดินหรือซื้อศูนยการคาที่เปดดําเนินการแลว บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาหรือซ้ือ
โครงการศูนยการคาที่ครบวงจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัดที่มีแนวโนมของ
ประชากรหนาแนนโดยจะจัดหาพื้นที่ที่การดําเนินธุรกิจเปนไปไดสูงและมีความเสี่ยงนอย         
องคประกอบที่สําคัญในการพิจารณาซื้อที่ดินหรือโครงการของบริษัทมีสาระสําคัญดังนี้ 

- ทําเลที่ตั้งของที่ดิน อาทิ สถานที่ตั้ง การคมนาคม ลักษณะการใชที่ดินขางเคียง 
- ขนาด รูปราง และลักษณะการครอบครองที่ดิน 
- สาธารณูปโภคที่จะอํานวยความสะดวกในบริเวณที่ดินที่จะนํามาพัฒนา 
- การคํานึงถึงการใชสอยของที่ดินที่ตั้งอยู เชน เขตอุตสาหกรรม, เขตที่พักอาศัย เปนตน 
- แนวโนมการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโนมการเติบโตของประชากร และ

พฤติกรรมจับจายใชสอยของผูบริโภค จํานวนและรายไดของประชากรโดยเฉพาะ     
กลุมลูกคาเปาหมาย และการประเมินอุปสงค อุปทานใหสอดคลองกัน 

- ราคาของที่ดินและความเปนไปไดในการไดมา โดยบริษัทแบงทางเลือกในการจัดหาที่ดิน
ที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงดังนี้ 

ก. การซื้อขาด  
- ในกรณีที่ราคาสมเหตุผลหรือพอที่จะนํามาพัฒนาได 

ข.   การเชาที่ดิน    
- ในกรณีที่เจาของที่ดินไมยินดีที่จะขายขาด 
- ราคาของที่ดินสูงมากจนไมคุมกับการลงทุนหากใชวิธีซื้อขาด  
-  เจาของที่ดินไมไดเปนนักธุรกิจ (จึงไมสนใจการรวมทุน)  

    ค.  การรวมทุนกับเจาของที่ดิน  
        - ในกรณีที่เปนเงื่อนไขจากเจาของที่ดิน และทําเลที่ตั้งนั้นมีศักยภาพทางธุรกิจ

สูง อยางไรก็ดีทุก ๆ ทําเลที่ตั้งที่บริษัทจัดหาเพื่อพัฒนานับวาเปนทําเลที่ดี   
ที่สุดในยานนั้นเสมอ และราคาที่ไดมาก็จะตองเปนราคาที่ไมสูงกวาราคา
ตลาด 

• ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
- การวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาด – เพื่อลดความเสี่ยงใหนอยที่สุดและไดผลกําไร

กลับคืนมาโดยรวดเร็ว บริษัทคํานึงถึงการศึกษาสวนแบงการตลาด คูแขงขัน ลักษณะ      
กลุมลูกคาตลอดจนแนวโนมของตลาดในอนาคต เชน ความตองการของลูกคา การจัดหา  
สินคา การกําหนดราคาขายที่เหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับแผนงานทางดานการตลาด 
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- การวิเคราะหทางดานเทคนิคและการศึกษาโครงสราง – เพื่อกําหนดลักษณะเฉพาะที่โดดเดน
อันสวยงามดึงดูดสายตาของนักลงทุนและลูกคาที่จะเขามาใชบริการในศูนยการคา และเพื่อ
กําหนดองคประกอบของโครงการในสวนตาง  ๆ  รวมทั้ งใหสองคลองกับลักษณะ               
กลุมเปาหมายและภาวะตลาดในทําเลที่ตั้งนั้น ๆ  

- การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน – เพื่อการศึกษาผลตอบแทนของการลงทุน       
แหลงที่มาของทุน โดยโครงการจะตองไดผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุมคาและไมนอยกวา
อัตราผลตอบแทนที่บริษัทกําหนดไว 

 
• การจัดหา Supplier  

การจัดหา Supplier บริษัทจะทําการคัดเลือกบริษัทผูรับเหมาที่มีความชํานาญในการกอสราง
อาคารศูนยการคาโดยจะดูจากประวัติและผลงานของผูรับเหมาที่เขามา ซึ่งจะทําการคัดเลือก     
ผูรับเหมาจากหลาย ๆ บริษัท บริษัทจะดําเนินการเปดประมูลหาผูรับเหมากอสรางในแตละ    
โครงการเพื่อคัดเลือกผูรับเหมาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนที่นาเชื่อถือในวงการโดยให   
ทําการเสนอราคาไมต่ํากวา 3 รายตอโครงการ การประมูลจะเปนในลักษณะ Close Bid โดย
จะพิจารณาตนทุนการกอสรางใหอยูในงบประมาณที่ตั้งไว และสอดคลองกับราคากลางที่
ประเมินโดยผูสํารวจปริมาณงานอิสระ รวมทั้งระยะเวลาการกอสรางตองเปนไปตามที่       
วางแผนไวเชนกัน ทั้งนี้บริษัทฯมีระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางเปนทางการ 
 

• ขั้นตอนและเทคโนโลยีในการผลิต 
เนื่องจากบริษัทจางผูรับเหมากอสรางเปนผูผลิตโครงการ ดังนั้นขั้นตอนและเทคโนโลยีจึงเปน
สวนของผูรับเหมากอสราง อยางไรก็ตามทางบริษัทไดมีการจางวิศวกรที่ปรึกษาโครงสราง 
วิศวกรที่ปรึกษางานระบบ ฯลฯ เพื่อเปนผูที่คอยดูแลและควบคุมขั้นตอนกรผลิตใหกับบริษัท 
ในขณะเดียวกันบริษัทก็ตองศึกษาเทคโนโลยีของผูรับเหมาควบคูไปดวย นอกจากนี้บริษัทได
เปนสมาชิกสมาคมผูประกอบการศูนยการคา (ICSC) เพื่อจะไดรับขาวสารขอมูลและ
เทคโนโลยีที่เปนประโยชนในการสรางศูนยการคาของบริษัทที่ทันสมัยและเปนปจจุบันอยู
เสมอ 
 

• ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการกอสรางไดแก       
ผลกระทบตอการจราจรและมลภาวะ  อยางไรก็ตามการปองกันของบริษัทอยูภายใต         
การควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากหนวยงานของกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะมี   
การปรึกษาหรือเจรจากับทางเขตและทางฝายจราจร เพื่อที่จะมีมาตรการในการปองกันใหมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด อาทิเชน การปรึกษาและวางแผนการขนยายวัสดุกอสราง
วาจะตองดําเนินการอยางไร ชวงเวลาใดจึงจะมีผลกระทบตอการจราจรนอยที่สุด ใน
ขณะเดียวกันบริษัทก็มีการวางแผนระบบทางเขาออกของศูนยการคาอีกดวย นอกจากนี้
ตลอดระยะเวลาการกอสรางบริษัทมีการวางระบบปองกันอัคคีภัย การทําแผงปองกันฝุน
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ละอองวัสดุการกอสราง พรอมทั้งแผนกันเสียงตลอดแนวการกอสรางเพื่อปองกันไมใหกระทบ       
ตอส่ิงแวดลอม ซี่งในสวนการปองกันนั้นผูรับเหมาเปนผูดําเนินการและบริษัทที่ปรึกษาของ
บริษัทเปนผูควบคุมดูแลการดําเนินการดังกลาวใหไดมาตรฐานและถูกตองตามกฏหมาย 

 
 2)  ธุรกิจอาคารสํานักงาน 

 2.1 ลักษณะธุรกิจ
การพัฒนาอาคารสํานักงานเพื่อใหเชาของบริษัทฯ จะเปนการดําเนินงานควบคูกับการพัฒนาศูนยการคา     

เนื่องจากมีอุปสงคที่สงเสริมกัน โดยมีอาคารสํานักงานที่เปดดําเนินการแลว 4 แหงไดแก 
 

สถานที่ตั้ง ดําเนินการในนาม เริ่มดําเนนิการ
(1) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ธันวาคม  2525 
(2) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีนาคม    2538 
(3) โครงการเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ ธันวาคม  2536 
(4) ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด บจ. เซ็นทรัล เวิลด ทาวเวอร ตุลาคม    2547 

 
  2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

  (ก)  กลยุทธการแขงขัน ชองทางการจัดจําหนายและลักษณะลูกคา 
• กลยุทธการแขงขัน  

- ตั้งอยูในโครงการศูนยการคาครบวงจร : โดยจะตั้งอยูในบริเวณเดียวกับ     
โครงการศูนยการคาที่ทันสมัย   มีที่จอดรถจํานวนมากซึ่งสรางความสะดวกใหกับ  
ผูเขามาใชบริการไดเปนอยางดี, มีรานคาหลากหลายประเภท เชน รานอาหาร     
ซึ่งอํานวยประโยชนใหกับผูที่ทํางานในอาคารสํานักงาน ซึ่งองคประกอบเหลานี้
สามารถที่จะตอบสนองความตองการ  ที่สมบูรณแบบของผูเชาที่หลากหลาย     
รวมทั้งสามารถสรางภาพพจนใหกับผูเชาไดเปนอยางดี 

- การขยายกลุมลูกคา : ในปที่ผานมาบริษัทไดดึงสถานเสริมความงาม, สถาน   
ออกกําลังกาย Fitness & Spa, บริษัทหลักทรัพย ฯลฯ ใหเขามาเชาในสวนของพื้นที่
สํานักงานมากขึ้น และในอาคาร ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  ซึ่งเปดดําเนิน
แลว ไดวางกลยุทธทางการตลาดใหเปนศูนยรวมบริษัทชั้นนําทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ เนื่องจากเปนอาคารสํานักงานที่มีทําเลที่ตั้งอยูใจกลางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานครและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่ง 

- คุณภาพของโครงการ : โครงการอาคารสํานักงานแตละแหงถูกพิจารณาอยาง
ละเอียดจากทางบริษัทในหลาย ๆ ดาน เชน อยูในทําเลที่โดดเดนมีอัตราการเติบโต
อยางตอเนื่อง, การจราจรและระบบขนสงมวลชนเขาสูโครงการมีความสะดวก ฯลฯ 
บริษัทไดเพิ่มความสะดวกใหกับผูเชาในอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท  
เซ็นทรัลเวิลด  โดยการสรางทางเดิน (Sky Walk) เชื่อมระหวางสถานีรถไฟฟาสยาม
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และชิดลมมายังอาคารสํานักงาน ในการพัฒนาไดคํานึงถึงรูปแบบของอาคารในเชิง
วิศวกรรม และสถาปตยกรรมมีการเลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพ และมีการปรับปรุง   
คุณภาพของโครงการใหอยูในสภาพที่ดี และทันสมัยอยู เสมอทั้งภายในและ      
ภายนอกอาคาร 

- ความพรอมของทีมงาน : ทีมงานบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขา
ไดรวมกันศึกษา และพัฒนาโครงการตาง ๆ เชน ในเรื่องของการลงทุน การตลาด 
และรูปแบบของโครงการ โดยมีผูเชี่ยวชาญทั้งไทยและตางประเทศที่มีชื่อเสียงและ 
มีประสบการณการพัฒนาอาคารสํานักงานเปนที่ปรึกษา และใหคําแนะนําโครงการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

- การบริการหลังการขาย : บริษัทฯใหความสําคัญและถือเปนหัวใจหลักสําหรับ
การบริการหลังการขายที่สมํ่าเสมอทําใหลูกคาของบริษัทฯ มีความเชื่อถือในทุก ๆ 
โครงการที่บริษัทฯไดทําการพัฒนาตลอดมา 

• การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
ทีมงานฝายขายของบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการขายโดยจะเปนผูติดตอกับ
บริษัทฯตัวแทนขายโครงการที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
การขาย นอกจากนี้ยังมีส่ือโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการขายอยางตอเนื่อง 

• ลักษณะลูกคาและความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัท  
กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนกิจการทั่วไปขนาดกลางถึงขนาดใหญทั้งในและ       
ตางประเทศ รวมทั้งหนวยงานราชการขนาดใหญที่สนใจเชาหรือขยายพื้นที่
สํานักงาน รวมทั้งการติดตามใหบริการอยางใกลชิดของฝายลูกคาสัมพันธของแต
ละโครงการ เพื่อใหดําเนินการของลูกคาไดรับความสะดวกที่สุด 

 
  (ข)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  

   ป 2547 เปนปที่ภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงทําใหความตองการพื้นที่เชาในอาคาร  
สํานักงานโดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรด A ในบริเวณศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้นมากทําใหอาคารที่มีอยู    
มีอัตราการเชาสูงถึง 90-100% และราคาคาเชาเฉลี่ย 500-600 บาทตอตารางเมตร ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกวาชวงกอนหนานี้มาก 
 
  2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
   บริษัทพัฒนาอาคารสํานักงานเพื่อใหเชาควบคูกับการพัฒนาศูนยการคา เนื่องจากมีอุปสงค
สงเสริมกัน ดังนั้น การจัดหาผลิตภัณฑจึงมีลักษณะเชนเดียวกับการพัฒนาศูนยการคา 

• ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากอาคารสํานักงานเปนศูนยกลางการติดตอธุรกิจอาจกอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด แต
อาคารสํานักงานของบริษัทฯตั้งอยูภายในโครงการศูนยการคา ซึ่งจะมีการศึกษาผลกระทบตอ 
การจราจรกอนที่จะพัฒนาโครงการเพื่อไมใหการจราจรเกิดปญหาติดขัด และทําใหรถที่เขา-ออก 
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จากโครงการไดรับความสะดวกมากที่สุด สวนของระบบปรับอากาศซึ่งอาจกอใหเกิดภาวะ     
เรือนกระจกนั้นสามารถปองกันแกไขโดยใชเทคโนโลยีที่ปลอดภาวะดังกลาว และการบํารุงรักษา
ใหเครื่องปรับอากาศทํางานอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 
 3)  ธุรกิจอาคารสําหรับพักอาศัย 
  3.1 ลักษณะธุรกิจ
   บริษัทฯดําเนินการธุรกิจพัฒนาอาคารใหเชาสําหรับพักอาศัย ไดแก  

โครงการ ดําเนินการในนาม เริ่มดําเนนิการ
(1) หลังสวนโคโลเนต บจ. หลังสวน เรียลตี้  มิถุนายน 2536 
(2) เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ ธันวาคม 2536 

  
 3.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน

  (ก)  กลยุทธการแขงขัน ชองทางการจัดจําหนายและลักษณะลูกคา 
• กลยุทธการแขงขัน 

- ตั้งอยูใจกลางเมืองใกลระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ เชน ทางดวน, รถไฟฟา 
- ใหความสําคัญกับการบริการในอัตราคาเชาที่เหมาะสม 

• การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
การจําหนายใชทีมงานขายทีมเดียวกับอาคารสํานักงานและประสานงานกับทีมงาน
ขายธุรกิจศูนยการคา เพื่อใชประโยชนจากฐานลูกคาเกา นอกจากนี้บริษัทยังเขาถึง
ลูกคาโดยการติดตอกับบริษัทตัวแทนขายที่มีฐานลูกคาตามความตองการของ

โครงการนอกเหนือจาก    ทีมงานฝายขายแลว การใชศักยภาพของธุรกิจกลุม
ศูนยการคาของบริษัท ซึ่งมีผูใชบริการตอวันเปนจํานวนมหาศาล เปนจุดออกบูท
สงเสริมการขาย, ติดตั้งส่ือโฆษณา เชน โปสเตอร, แบนเนอร ฯลฯ สามารถสรางการ
ยอมรับและจูงใจใหผูใชบริการ  บางสวนเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงาน และอาคารที่
พักอาศัย ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ 

• ลักษณะลูกคาและความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัทฯยอย 
ลักษณะลูกคาจะเปนนักธุรกิจ นักศึกษา ชาวไทยและตางประเทศที่ทํางานหรือ
ศึกษาอยูใจกลางเมืองฝงกรุงเทพฯ 

 
  (ข)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
   ป 2547 เปนปที่ธุรกิจพัฒนาอาคารสําหรับพักอาศัยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตาม           
การขยายตัวของเศรษฐกิจ แตจะเปนการพัฒนาในเขตใจกลางเมือง เชน บริเวณถนนหลังสวน ถนนวิทยุ ถนนสุขุมวิท 
 
  3.3  การจัดการผลิตภัณฑหรือบริการ
   บริษัทฯจะจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการตลอดจนควบคุมการ
พัฒนาโครงการใหเสร็จส้ินตามเวลาที่กําหนด 
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• ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
อาคารที่พักอาศัยมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยมาก เนื่องจากมีเฉพาะผูอาศัยใน
อาคารเทานั้นที่เขาอยูอาศัยทําใหไมเกิดปญหามลภาวะ 

 
4) ธุรกิจศูนยอาหาร 

  4.1 ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดําเนินธุรกิจศูนยอาหารภายในศูนยการคาโดยการจัดพื้นที่ประมาณ 1,200-2,000 ตร.ม. และ 
จัดอาหารที่มีชื่อเสียงตาง ๆ มาเปดเปนบูธเพื่อความหลากหลาย และเปนบริการใหลูกคาที่จับจายใชสอย ปจจุบันธุรกิจ
ศูนยการคาเปดดําเนนิการแลว 8 แหง ไดแก 
 

ที่ตั้งศูนยอาหาร ดําเนินการในนาม
(1) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว บจ. เซ็นทรัลฟูดอเวนิว 
(2) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา บจ. เซ็นทรัลฟูดอเวนิว 
(3) ศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรต พลาซา เชียงใหม บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม 
(4) ศูนยการคาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ 
(5) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอรวิส พระราม 3 

       (6)   ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2  
(7) ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด บจ. เซ็นทรัล เวิลด พลาซา 
(8) ศูนยการคาเซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร  

  
4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน  

  (ก) กลยุทธการแขงขัน ชองทางการจัดจําหนายและลักษณะลูกคา 
• กลยุทธการแขงขัน 

- เปดดําเนินการในศูนยการคาที่มีขนาดใหญของบริษัท โดยคํานึงถึงกลุมเปาหมายเปนหลัก  
- การปรับปรุงบรรยากาศภายในใหมีความทันสมัยจัดหารานคาที่มีชื่อเสียง และเปนที่นิยม

หมุนเวียน เพื่อสรางความหลากหลายใหกลุมเปาหมายอยูเสมอ 
- การรักษามาตรฐานของอาหารและบริการ 
- การโฆษณาและจัดรายการสงเสริมการขาย เชน การสะสมยอดการซื้อ, การใหสวนลด ฯลฯ 

• การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
บริษัทคัดเลือกรานอาหารที่มีคุณภาพ มีรสดีและสะอาด มีการฝกอบรมพนักงานใหมีการ
บริการที่ดีเพื่อสรางความประทับใจและกอใหเกิดกลับมาใชบริการอีก นอกจากนี้บริษัทยังมี
การจัดรายการสงเสริมการขาย  และการโฆษณาในศูนยการคาเพื่อกระตุนยอดขาย         
อยางตอเนื่อง 

• ลักษณะลูกคาและความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัท หรือบริษัทยอย 
กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และบุคคลทั่วไปที่ตองการ
ความสะดวกรวดเร็ว และราคาประหยัด   
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  (ข)  ภาวะอุตสาหกรรม และการแขงขัน 
   ในป 2547 ธุรกิจศูนยอาหารเริ่มมีการแขงขันที่สูงขึ้น เนื่องจากการขยายสาขาของธุรกิจ
ซูเปอรเซ็นเตอร เชน เทสโกโลตัส คารฟูร บิ๊กซี ซึ่งมีพื้นที่สําหรับศูนยอาหาร และนําเอากลยุทธราคามาดึงดูดลูกคา         
ใน ขณะที่ศูนยอาหารในศูนยการคาขนาดใหญ ก็มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงรูปแบบการตกแตงภายใน เพื่อสราง
บรรยากาศใหมีความทันสมัยและนาสนใจมากขึ้น 

 
 4.3 การจัดหาผลิตภัณฑและการบริการ 
  บริษัทจะพัฒนาธุรกิจศูนยอาหารควบคูกับการพัฒนาศูนยการคา ดังนั้นการจัดหาผลิตภัณฑจะมี
ลักษณะเชนเดียวกับการพัฒนาศูนยการคา 

• ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ธุรกิจศูนยอาหารมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระดับหนึ่ง โดยกอใหเกิดของเสียจากกากไขมัน 
อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการวางแผนปองกันและแกไขผลกระทบโดยการบําบัดน้ําเสียอยางถูก
หลักวิชาการ และการกําจัดขยะและแมลงตาง ๆ อยางถูกสุขลักษณะ 

 

5)  ธุรกิจสวนน้ํา สวนสนุกและสวนพักผอน 
 5.1 ลักษณะธุรกิจ
        บริษัทดําเนินธุรกิจสวนน้ํา สวนสนุก และสวนพักผอน ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งภายในศูนยการคาที่สามารถ
เปนสถานที่พักผอนสําหรับลูกคากลุมครอบครัว ปจจุบันธุรกิจสวนน้ําและสวนสนุกเปดดําเนินการแลว 3 แหง ไดแก  
 

ช่ือโครงการ สถานที่ตั้ง ดําเนินการในนาม
(1)  สวนน้ําและสวนสนุก ลีโอแลนด ศูนยการคาเซ็นทรัลซิตี้ บางนา บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ 
(2)  เวิลด ไอซ สเกตติ้ง (ปดกิจการช่ัวคราวเพื่อปรับปรุง) ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
(3)  เซ็นทรัล พารค  ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 

 

 5.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

  (ก) กลยุทธการแขงขัน ชองทางการจัดจําหนายและลักษณะลูกคา 
• กลยุทธการแขงขัน 

- มีการจัดกิจกรรมอยูโดยตลอด และตรงกับกลุมเปาหมายเพื่อกระตุนใหเขามาใชบริการ     
เพิ่มมากขึ้น 

- เปดดําเนินการในศูนยการคาที่ มีขนาดใหญของบริษัท  และเปนศูนยที่ มีแนวโนม               
การขยายตัวสูง 

- ใชกลยุทธการตลาดทางตรง เพื่อส่ือสารไดตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด 

• ลักษณะลูกคาและความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัท หรือบริษัทยอย 
กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนกลุมครอบครัวซึ่งเขามาพักผอนและออกกําลังกายในสวน    
หลายรูปแบบ และมีการสรางความสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมาย โดยใช Direct mail      
ถึงลูกคาโดยตรง 
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บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

(ข)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
   ป 2547 เปนปที่ธุรกิจสวนน้ําและสวนสนุกเริ่มขยายตัวนอยลง ในศูนยการคาอื่น ๆ ก็เริ่มลด
ขนาดของพื้นที่ลง และปรับเปลี่ยนรูปแบบ ในขณะที่ทางบริษัทไดปรับรูปแบบใหเล็กลง และเพิ่มฐานลูกคากลุมเปาหมาย
โดยใชกิจกรรมสงเสริมการขาย และส่ือโฆษณา 

 5.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  
  บริษัทจะศึกษาความเปนไปไดของโครงการที่เหมาะสม เพื่อสามารถเปนแมเหล็กของศูนยการคา    
โดยรวม 

• ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ธุรกิจสวนน้ําและสวนสนุกไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในขณะที่สวนพักผอนจะชวยให    
สภาพแวดลอมดีขึ้นดวยพื้นที่สีเขียว 

 
6) ธุรกิจการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 6.1  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจการใหบริการระบบสาธารณูปโภค บริการรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาด
ภายในศูนยการคา 10 แหง ไดแก  
 

โครงการ ดําเนินการในนาม
  (1)    ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
  (2)    ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้เซอรวิส 
  (3)    ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้เซอรวิส 
  (4)    ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นเตอร พัทยา บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้เซอรวิส 
  (5)    ศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรต พลาซา เชียงใหม บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม
  (6)    ศูนยการคาเซ็นทรัลซิตี้ บางนา บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้
  (7)    ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้เซอรวิส พระราม3 
  (8)    ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม2
  (9)    ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด บจ. เซ็นทรัล เวิลด พลาซา 
(10)     ศูนยการคาเซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร  รัตนาธิ
เบศร 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร

 
6.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

  ธุรกิจใหบริการที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทนั้นเปนธุรกิจใหบริการระบบ
สาธารณูปโภคภายในศูนยการคาที่เปนโครงการของบริษัท และโครงการของบริษัทยอยและบริษัทรวมเอง จึงไมตอง     
แขงขันกับผูอื่น 
 
 6.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
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บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

  การพัฒนาธุรกิจใหบริการจะควบคูกับการพัฒนาศูนยการคา ดังนั้นการจัดหาผลิตภัณฑจะมีลักษณะ
เชนเดียวกับการพัฒนาศูนยการคา 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งแผนกวิจัย สังกัดฝายการตลาดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2547 โดยมีวัตถุประสงคหลัก 
เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบงานวิจัยของบริษัททั้งดานการวิจัยตลาด,วิจัยเพื่อการลงทุนหรืองานวิจัยอื่นๆ  ซึ่งมี
หนาที่และความรับผิดชอบดําเนินการวิจัยหรือวาจางหนวยงานวิจัยภายนอก รวมพิจารณาวิธีการวิจัย,        
สรุป-ประเมินผล,วิเคราะหผล หรือรวมกับหนวยงานตางๆ ภายในบริษัทฯ ที่ตองการทําวิจัย 

ในป 2547 ที่ผานมา แผนกวิจัยไดดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ประเภทหลักใหญๆ ไดแก 
1.    ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่เขามาใชบริการภายในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ทุกสาขา       เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาศูนยการคา ตลอดจนจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อดึงดูดใจใหลูกคามาใชบริการเพิ่ม
มากขึ้น  

2.    สํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ตอโครงการใหมที่จะเปดขึ้นของบริษัท ฯ เชน โครงการ 
สวนน้ํา ที่ศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม หรือการศึกษาปริมาณและ          
ความตองการของอาคารสํานักงานในทําเลที่จะมีการพัฒนาโครงการศูนยการคาใหม เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการตัดสินใจกอนการลงทุน  

3.    สํารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการตลอดจนรานคาที่อยูภายในศูนยการคา เซ็นทรัล 
พลาซาทั้ง 10 แหง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาการ ใหบริการของพนักงานตอไป 

 
สําหรับป 2548 ทางแผนกฯ มีโครงการที่จะพัฒนาระบบฐานขอมูล โดยนําเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร

ทางภูมิศาสตร (GIS) มาใชกับฐานขอมูลของลูกคา ประโยชนของโครงการดังกลาวคือ ทําใหทราบถึงขอมูลใน
เชิงลึกของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซาแตแหงนั้นมีลักษณะเปนเชนไร เชน   รายได อาชีพ การศึกษา 
บริเวณที่อยูอาศัย ตลอดจนความตองการของลูกคา ฯลฯ อันจะนํามาซึ่งการสนองตอบความตองการของลูกคา
ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
 นอกจากนี้บริษัทอยูระหวางการศึกษาและพัฒนารูปแบบของศูนยการคาใหม ๆ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคตทั้งกรุงเทพฯ ตางจังหวัดและตางประเทศ โดยในการศึกษาจะมุงเนนการพัฒนาศูนยการคาที่จะ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในทําเลที่ตั้งตาง ๆ ซึ่งจะตองรวบรวมขอมูลทางดานการตลาด แนวโนม
ของเศรษฐกิจและตลาดคาปลีกในอนาคต การขยายระบบขนสงมวลชน ฯลฯ ทั้งนี้ขอมูลตาง ๆ จะรวบรวมจาก 
แหลงขอมูลตางๆ โดยฝายพัฒนาธุรกิจและฝายวิจัย 

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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5.  สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 
สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2547 
ราคาประเมิน 

(ลานบาท) 
ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงค              

ของการถือครอง 
อายุที่เหลือ 

(ป) 
หมายเหตุ 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 

 

1. ที่ดิน 28.69 ไร  
   บริเวณสามเหลี่ยมพหลโยธิน กทม. 
 
 
 
2. อาคารและอุปกรณ

 
 
 

(จายชําระเปนงวดๆ) 
 
 
 

215.16 ลานบาท

 
 
 
         - 
 
 
 
          -

 
 
 

 
 
 

สัญญาตางตอบแทนการใช
ประโยชนจากที่ดินจาก บจ.
เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา  

เพื่อนํามาพัฒนาเปน     
ศูนยการคาใหเชา 
 
 
 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 
 
 

เจาของกรรมสิทธิ์ตามอายุ
สัญญาตางตอบแทน

สัญญาสิ้นสุด ณ วันที่ 18 ธค. 2551    
และตออายุสัญญาได 2 ครั้ง ครั้งละ       
ไมนอยกวา 10 ป 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 
1. ที่ดิน 6.92 ไร 
   แขวงอนุสาวรียกูบแดง  
   เขตบางเขน กทม. 
 
2. อาคารและอุปกรณ

 
52.74 ลานบาท 

 
 
 

180.62 ลานบาท

 
398.22 ลานบาท 
ณ 25 พ.ค. 37   
โดย              

CB Richard Ellis
 

  
สัญญาเชาที่ดินจาก เพื่อนํามาพัฒนาเปน     

ศูนยการคาใหเชา 
 

 
19 

 
 

 

บจ. หางเซ็นทรัล                
ดีพารทเมนทสโตร 
 
เจาของกรรมสิทธิ์ตามอายุ
สัญญาเชาที่ดิน

สัญญาเชามีอายุ 30 ป สิ้นสุด            
ณ 11 พ.ย. 2566 โดยสามารถ          
ตออายุได ณ ปกอนหมดสัญญา

 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2547 

ราคาประเมิน 
(ลานบาท) 

ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงค      
ของการถือครอง 

อายุที่เหลือ 
(ป) 

หมายเหตุ 

 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
1. ที่ดิน  24 ไร 284 ตรว. 
   แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. 
 
 
2. อาคารและอุปกรณ 
 

 
312.19 
ลานบาท 

 
 

1,405.59 
ลานบาท

5,216 
ลานบาท 
ณ วันที่  

15 พ.ย.2546 
โดย American 

Appraisal   
(รวมมูลคา     
สินทรัพยของ 
บจ.เซ็นทรัล      
เรียลตี้ เซอรวิส    
สาขา ปนเกลา)

 
สัญญาเชาที่ดินจาก 
บจ.หางเซ็นทรัล         
ดีพารทเมนสโตร 
 
เจาของกรรมสิทธิ์
ตามอายุสัญญาเชา 
ที่ดิน

 
เพื่อนํามาพัฒนา
เปนศูนยการคาให
เชา 
 
 
 

 
21 

 
 
 
 
 

 
1) สัญญาเชามีอายุ 30 ป สัญญาสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2568 โดยสามารถตออายุได ณ ปกอน
หมดสัญญา 

2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโครงการปนเกลา    
ไดนําไปค้ําประกันใหกับผูถือหนวยลงทุน        
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 ประเภทเจาหนี้             
ในวงเงินไมเกินมูลหนี้ที่เหลืออยูโดย                  
ณ 31ธ.ค.47 มีจํานวน 1,408 ลานบาท 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นเตอร พัทยา       
1) 1. ที่ดิน  23 ไร 224.7 ตรว. (จายชําระเปนงวดๆ 

โดยไมรวมเงินค้ํา
ประกันการเชาอีก 
3

551.22         
ลานบาท 

สัญญาเชาชวงที่ดิน
จาก บจ.เซ็นทรัล        
พัทยา (บจ.พัทยาเหนือ
วิลลาเดิม) 

เพื่อนํามาพัฒนา
เปนศูนยการคาให
เชา 

11 
 
 
 
 

สัญญาเชาชวงสิ้นสุด วันที่ 30 เม.ย. 2558 โดย
สามารถ ตออายุสัญญาไดเทากับการ ตออายุ
สัญญาเชาจากเจาของที่ดิน 

   อ.บางละมุง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
ณ 25 พ.ค. 37    
โดย        

 
 
 

1.64 ลานบาท)         
CB 

 
 

 
 Richard Ellis   

2. อาคารและอุปกรณ 144.88 ลานบาท     
 

 

เจาของกรรมสิทธิ์ตาม
อายุสัญญาเชาชวง    
ที่ดิน 

- - 
 
 

 
 

 
 

 
 

3. เงินค้ําประกันที่ดิน 31.64 ลานบาท - - - -



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2547 
ราคาประเมิน 

(ลานบาท) 
ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงคของ   

การถือครอง 
อายุที่เหลือ 

(ป) 
หมายเหตุ 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี  
1. สิทธิการเชาที่ดิน – 24 ไร  
   ต.เสม็ด เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
 
2. สิทธิการเชาที่ดิน – 33 ไร 2 งาน 92 ตารางวา 
    ต.เสม็ด เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
 
3. อาคารระหวางกอสราง 
 
 
 
 
ที่ดินเพื่อใหเชา 
1. ที่ดิน  41 ไร 214 ตรว. 
   ต.บานเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 
 
 

 
11.52 ลานบาท 

 
 

117.21 ลานบาท 
 
 

154.84 ลานบาท 
 
 
 
 
 

279.57 ลานบาท 
 

   
- 
 

 
- 

 
 
- 
 
 

 
 
 

212 ลานบาท 
ณ 26 ม.ค 44 
โดย AREA

 
สัญญาเชาที่ดินกับ
บุคคลภายนอก 
 
สัญญาเชาที่ดินกับบมจ.
เซ็นทรัลพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา   
ซื้อเปนเจาของกรรมสิทธิ์

 
เพื่อพัฒนาเปน      
ศูนยการคาใหเชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อใหบริษัทยอยเชา 
 

 
23 

 
 

23 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

 
1) สัญญาเชามีอายุ 30 ป นับจาก 1 มิ.ย. 2540 
2) ไมรวมดอกเบี้ยสิทธิการเชา & คาธรรมเนียม

โอนสิทธิรวม 3.26 ลานบาท  
3) ไมรวมสิทธิการเชาตัดบัญชี 48.87 ลานบาท 
4) ไมรวมคาเชาที่ดินรายเดือนอีก 0.98 ลานบาท 
5) ไมรวมดอกเบี้ยกอสราง 1.86 ลานบาท 
6) ภาระผูกพันที่เหลือตามสัญญา 12.32 ลาน

บาท 
7) ภาระผูกพันตามสัญญาที่ทํากับบุคคลภายนอก 

เปนคาเชาที่ดินรายเดือนจํานวน 0.6 ลานบาท
ตอป 

 
 
1) ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อ 1มิ.ย.2537 
2) ไมรวมดอกเบี้ยอีก 21.33 ลานบาท 
3) ไมรวมคาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน          

91.23 ลานบาท 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2547 

ราคาประเมิน 
(ลานบาท) 

ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงคของ   
การถือครอง 

อายุที่เหลือ 
(ป) 

หมายเหตุ 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม2  
1.ที่ดิน 90 ไร 209 ตารางวา 
   ถนนพระราม 2 ขางสํานักงานเขต 
   บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กทม. 
 
 
2.ที่ดิน 6 ไร 40 ตารางวา 
   16 แขวงแสมดํา(บางบอน)  
   เขตบางขุนเทียน กทม. 
 
3.สิทธิการเชาอาคารตึกแถว 
   4 ชั้น 5 คูหา 
   หมูที่ 6 แขวงแสมดํา  
   เขตบางขุนเทียน กทม. 
 
4.อาคารและงานระบบ 
 
5. เงินประกันสิทธิการเชา 
 
6. ทรัพยสิน

 
86.08 ลานบาท  
(ไมรวมเงิน          
ค้ําประกันการเชา 
298.57 ลานบาท) 
 
92.26 ลานบาท 
 
 
 
11.63 ลานบาท 

 
 
 

 
3,122.93 ลาน

บาท 
 

298.57 ลานบาท 
 

30.44 ลานบาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,463 
ลานบาท 

ณ 31 ม.ค. 2547 
    โดย         

CB Richard 
Ellis 

 
 
 

 
สัญญาเชาที่ดินจากกลุม
บุคคลภายนอก 
 
 
 
สัญญาเชาจาก
บุคคลภายนอก 
 
 
สัญญาเชาที่ดินจากกลุม
บุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อพัฒนาเปน        
ศูนยการคาใหเชา 
 
 
 
เพื่อพัฒนาเปน  
ศูนยการคาใหเชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      21 
 

 
 
 

      25 
 
 

     
     17 

 
 
 

 

1) สัญญาเชามีอายุ 30 ปนับจาก ส.ค. 2538 โดยสามารถ
ตออายุสัญญาไดครั้งละ ไมนอยกวา 15 ป (ที่ดิน 90 ไร 
209 ตารางวา) 

2) สัญญาเชามีอายุ 30 ปนับแตวันที่ครบกําหนด 3 ป จาก
วันจดทะเบียนสิทธิการเชา(ที่ดิน 6ไร) 

3) ไมรวมดอกเบี้ยสิทธิ&คาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชา 
131.06 ลานบาท 

4) คาเชาที่ ดินและตึกแถวรายเดือน 99.10  ลานบาท ,   
ดอกเบี้ยระหวางกอสราง 11.70 ลานบาท รวมอยูใน
อาคารและสิ่งปลูกสราง  

5) ไมรวมคาเผื่อขาดทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย
ระหวางพัฒนา 65.79 ลานบาท 

6) ภาระผูกพันตามสัญญาที่ทํากับบุคคลภายนอกเปน   
คาเชาที่ดินรายเดือนประมาณ 14 ลานบาทตอป และจะ
ปรับคาเชาจนถึง 119 ลานบาทตอป โดยกลุมบริษัทไดรับ
ชําระคืนเงินค้ําประกันสิทธิการเชา จํานวน 20 ลานบาท
ในป พ.ศ. 2540 และจะไดรับชําระคืนเงินค้ําประกันสิทธิ
การเชาจํานวน 298.6 ลานบาท นับแตปการเชาที่  21  
จนถึงปการเชาที่ 30 สัญญาเชาที่ดินสามารถตออายุ   
ตอไปไดอีกไมนอยกวา 15 ป 

7) สิ่งปลูกสราง สิทธิการเชาที่ ดินและตึกแถวถูกนําไป   
ค้ํ า ป ร ะ กั น เ งิ น กู โ ค ร ง ก า ร โ ดยมี มู ล หนี้ ค ง เ ห ลื อ   
ณ 31 ธ.ค. 47 เปนจํานวน 850 ลานบาท  



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 47 

ราคาประเมิน 
(ลานบาท) 

ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงคของ   
การถือครอง 

อายุที่เหลือ 
(ป) 

หมายเหตุ 

บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอรวิส   
1. อุปกรณสาธารณูปโภคภายในโครงการ 

- เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 
- เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นเตอร พัทยา 
- เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

 
 
 
 
บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3  
1. ที่ดิน-12 ไร 253.6 ตารางวา 
   ถนนรัชดาภิเษก 
 
2. อาคารและอุปกรณ

 
 
  4.29 ลานบาท 
  34.04 ลานบาท 
137.45 ลานบาท 
 
 
 
 
 
830.94 ลานบาท 
 
 
962.22 ลานบาท

 
 
- 
- 

รวมอยูในราคา
ประเมินโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา    
ปนเกลา 

 
 

 4,021 ลาน 
ณ 30 พ.ย. 47     

 โดย         
American 
Appraisal        

(รวมสินทรัพยของ 
บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้  
เซอรวิส พระราม 3

 
 
 
ซื้อ 
 
 
 
 
 
 
ซื้อ 
 
 
กอสราง

 
 

 
 

ใหบริการ
สาธารณูปโภค      
ภายในศูนยการคา 

19 ป 

 
 
 
 
 
เพื่อพัฒนาเปน
ศูนยการคาใหเชา

11 ป 
21 ป 

 

 
 
1) อุปกรณสาธารณูปโภคของโครงการปนเกลา         

ไดนําไปค้ําประกันใหกับผูถือหนวยลงทุน            
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 ประเภทเจาหนี้  

 
 
 
 
 
1) ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อ 8 ธ.ค. 2536  
2) ตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุ 

 การใชงาน เปนเวลาประมาณ 30 ป 
3) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของ โครงการพระราม 3   

ไ ด นํ า ไ ป ค้ํ า ป ร ะ กั น ใ ห กั บ ผู ถื อ ห น ว ย ล ง ทุ น   
ก อ ง ทุ น ร ว ม ธุ ร กิ จ ไ ท ย  1  ป ร ะ เ ภ ท เ จ า ห นี้   
ในวงเงินไมเกินมูลหนี้ที่เหลืออยูซึ่ง ณ 31 ธ.ค. 2547 
มีจํานวน 507.19 ลานบาท 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 47 

ราคาประเมิน 
(ลานบาท) 

ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงคของ   
การถือครอง 

อายุที่เหลือ 
(ป) 

หมายเหตุ 

บจ. หลังสวนเรียลตี้  
1. ที่ดิน –389.67 ตารางวา 
   ถนนหลังสวน ซอย 6 แขวงลุมพินี  
   เขตปทุมวัน กทม. 
2. อาคารและสิ่งปลูกสรางและงานระบบ  
   สาธารณูปโภค 
 
บจ. เซ็นทรัลฟูดอเวนิว  
1. อุปกรณภายในโครงการ 

- เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว   
- เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

 
46.64 ลานบาท 
 
 
114.51 ลานบาท 
 
 
 
 
2.16 ลานบาท 
2.44 ลานบาท

 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
-

 
สัญญาเชาที่ดินและ   
เชาสรางสิ่งปลูกสราง  
กับสํานักงานทรัพยสิน 
 
 
 
 
 
ซื้อ 
ซื้อ

 
เพื่อนํามาพัฒนา
เปนอาคารสําหรับ
พักอาศัย และ 
อาคารรานคา 
 
 
 
 
นํามา
ประกอบการศูนย
อาหาร

 
16

 
ไดสงมอบอาคารใหแกสํานักงานทรัพยสินเมื่อ                
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2544 
 
 
 
 
 
 
ตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน        
เปนเวลา 5 ป

 
บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน 
1. ที่ดิน 40 ไร 50 ตร.ว. 
 
 
 
 

 
 
380 ลานบาท

 
 

320 ลานบาท     
(ณ 26 ม.ค.44) โดย 

AREA

 
 
ซื้อเปนเจาของกรรมสิทธิ์

 
 
เพื่อพัฒนาเปน
ศูนยการคาใหเชา

 
 
-

 
 

1) ไมรวมดอกเบี้ยสิทธิการเชา&คาธรรมเนียมโอน          
85.32 ลานบาท 

2) ไมรวมคาเผื่อขาดทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย
ระหวางพัฒนา 134.40 ลานบาท 

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 47 

ราคาประเมิน 
(ลานบาท) 

ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงคของ   
การถือครอง 

อายุที่เหลือ 
(ป) 

หมายเหตุ 

บจ เซ็นทรัลเรียลตี้เซอรวิส พระราม 3 
1. อุปกรณสาธารณูปโภค 
   ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา  
   รัชดา พระราม3 
 
 
 
2. สิทธิเพื่อการติดตั้งและใหบริการงาน  
   สาธารณูปโภค 
 
3. อุปกรณศูนยอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
324.69 ลานบาท 
 
 
 
 
166.83 ลานบาท 
 
 
3.35 ลานบาท 
 

 
  
รวมอยูในราคา
ประเมิน  บจ.
เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม3 

 
 
 

 
 
 

 
 
ใหบริการสาธารณูปโภค
ภายในศูนยการคา 
 

-

 
 

 
 

- - 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
1) ตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

เปนเวลาประมาณ 15 ป 
2) ไดรับสัมปทานงานระบบจาก บจ.เซ็นทรัลพัฒนา

พระราม 3 ไมรวมดอกเบี้ยคาสิทธิ 22.32 ลานบาท 
3) อุปกรณ ระบบสาธารณูปโภคไดนําไปค้ําประกันใหกับ

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนรวมธุรกิจไทย 1 ประเภท   
เจาหนี้ในวงเงินไมเกินมูลหนี้ที่เหลืออยู ซึ่งรวมอยูใน
หมายเหตุขอ 3 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3 

 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 47 

ราคาประเมิน 
(ลานบาท) 

ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงคของ   
การถือครอง 

อายุที่เหลือ 
(ป) 

หมายเหตุ 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม 
1. ที่ดิน – 88 ไร 73.3 ตารางวา 

ถ.มหิดล ต.หางดง อ.เมือง จ.เชียงใหม 
 
 
 

2. อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 

 
751.82  
ลานบาท 

 
 
 

1,460.80 
ลานบาท

 
 
 

3,308 ลานบาท 
ณ 31 ม.ค. 47 

โดย
CB Richard Ellis 

 
ซื้อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
 
 
 
ซื้อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
และลงทุนกอสราง
เพิ่มเติม

 
เพื่อพัฒนาเปน  
ศูนยการคาใหเชา 
 

 
- 
 
 

 
 

 

 
ประเมินโดยบริษัท ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
และเปนราคาประเมินบางสวนคือ 37 ไร  2 งาน 46.3 ตร.ว. 
 
 
(1) ไมรวมคาเผื่อขาดทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย

ระหวางพัฒนา  30  ลานบาท 
(2) ที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดนําไปค้ําประกันเงินกู      

โครงการซึ่งมีมูลหนี้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 47           
เปนจํานวน 680 ลานบาท 

 
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน สแควร 
1. เชาที่ดิน 
 
 
2. อาคารระหวางกอสราง 
 
 
 
 

 
377.33  
ลานบาท 

 
27.51  
ลานบาท 

 
 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

 
สัญญาเชา 
ระยะเวลา 30 ป 

 
 
 
 
 

 

 
เพื่อพัฒนาเปน  
ศูนยการคาใหเชา 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
1) สัญญาเชามีอายุ 30 ป เริ่มนับจาก มิ.ย.2543 
2) ไมรวมดอกเบี้ยกอสราง 0.66 ลานบาท 
3) ภาระผูกพันที่เหลือตามสัญญา 30.18 ลานบาท 
4) ยังมิไดจายคาเชาลวงหนาที่ขอคางจํานวน 472.67  

ลานบาท และคาเชารายเดือน จํานวน 6 ลานบาทตอป 
เนื่องจากโครงการไดถูกชะลอไวชั่วคราว ปจจุบันอยู
ระหวางการเจรจากับเจาของที่ดิน เพื่อแกไขสัญญา   
ใหเหมาะสม 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 47 

ราคาประเมิน 
(ลานบาท) 

ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงคของ   
การถือครอง 

อายุที่เหลือ 
(ป) 

หมายเหตุ 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร 
("บจ.เซ็นทรัลพัฒนา โคราช" เดิม)  
โครงการรัตนาธิเบศร ทาวน เซ็นเตอร 
1. ที่ดิน - 46 ไร 1 งาน 97.4 ตารางวา 

ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.
นนทบุรี 
 

 
2. อาคาร งานระบบ และอุปกรณ 
 
3. อาคารระหวางกอสราง 
 
 
โครงการโคราช 
4. ตึกแถวพรอมที่ดิน จํานวน 2 ไร 3 งาน         

8 ตารางวา บนถนนมิตรภาพ จังหวัด
นครราชสีมา 

 

 
 

 
323 ลานบาท 

 
 
 
 

301.08 ลานบาท 
 

220.83 ลานบาท 
 
 
 

134.16 
ลานบาท 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
-

 
 
 
ซื้อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
 
 
 
 
ซื้อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
 

 
 
 
เพื่อพัฒนาเปน
ศูนยการคาใหเชา 
      
     
 
เพื่อพัฒนาเปน  
ศูนยการคาใหเชา 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

โครงการรัตนาธิเบศร ทาวน เซ็นเตอร 
1) มูลคาตามบัญชีของที่ดินไมรวมคาธรรมเนียมโอนสิทธิ
และภาษีธุรกิจเฉพาะจํานวน 12.10 ลานบาท 
2) มูลคาอาคารและงานระบบรวมคาธรรมเนียมใน   
การโอนสิทธิและภาษีธุรกิจเฉพาะจํานวน 5.22 ลานบาท 
3) ไมรวมดอกเบี้ย 11.61 ลานบาท 
โครงการโคราช 
1) ไมรวมคาเผื่อขาดทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย
ระหวางการพัฒนาของโครงการโคราช 89.09 ลานบาท 
2)   บริษัทฯไดบอกเลิกสัญญาเชาที่ ดิน 32 ไร 3 งาน 
71 ตร.ว. บริเวณสี่แยกถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา กับ 
ผูใหเชาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2540 โดยคาเชาลวงหนาจํานวน 
320  ล านบาท  และค า เช า รายเดือนประมาณปละ 
2.4  ลานบาท บริษัทฯไดจายแลวจํานวน 80 ลานบาท 
สวนที่เหลือ บริษัทฯไดหยุดการจายเปนการชั่วคราวตั้งแต 
ป 2541 เนื่องจากบริษัทฯไดบอกเลิกสัญญาเชาจนเกิดคดี
ฟองรองตามที่ไดเปดเผยไวในขอพิพาททางกฎหมาย 
อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2546 ทั้ง 2 ฝายไดตกลง
ยกเลิกสัญญาตอกัน  โดยทําสัญญาประนีประนอม 
ยอมความตอศาลแพงกรุงเทพใต ศาลไดพิพากษาตามยอม 
โดยบริษัทฯ ยอมรับเงินจํานวน 1 ลานบาท  



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 47 

ราคาประเมิน 
(ลานบาท) 

ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงคของ   
การถือครอง 

อายุที่เหลือ 
(ป) 

หมายเหตุ 

บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ 
1. ที่ดิน 40.21 ไร  
   บนถนน บางนา-ตราด 
 
2.อาคารและอุปกรณ
 
 
3.อาคารชุด 
 
บจ. เซ็นทรัล เพลย แลนด 
1. อาคาร และอุปกรณ

 
92.37  
ลานบาท 

 
1,717.89  
ลานบาท 

 
155.36   
ลานบาท 

 
260.18 ลานบาท

 
3,062 ลานบาท    
ณ 24 ต.ค. 2545 
โดย American 

Appraisal 
- 
 
 
 
- 
 

 
ซื้อ 

 
 
 
 
 

 
 
 
เชา

  
เพื่อพัฒนาเปน      
ศูนยการคาใหเชา 

- 
 
 
 

 
 

 
1) ไดกรรมสิทธิในที่ดิน เมื่อ 3 ธ.ค. 2539 
2) ไมรวมคาพัฒนาที่ดิน 87.14 ลานบาท 
3) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโครงการบางนา          

ไดนําไปค้ําประกันใหกับผูถือหนวยลงทุน            
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 ประเภทเจาหนี้                 
ในวงเงินไมเกินมูลหนี้ที่เหลืออยูซึ่ง                        
ณ 31ธ.ค.47 มีจํานวน 1,395 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อพัฒนาเปน 
สวนน้ํา สวนสนุก

บจ. เซ็นทรัล เวิลด ทาวเวอร 
1. ที่ดิน 4.75 ไร 
 
 
2. อาคารและสิ่งปลูกสราง 

 
จายชําระ  
รายเดือน 

 
3,328.40 ลานบาท

 
4,723 ลานบาท    
ณ 31 ธ.ค. 2547 
โดย American 

Appraisal

 
สัญญาเชาชวงที่ดินจาก
กองทุนรวม ธุรกิจไทย 4 
สัญญาดําเนินการใหได
สิทธิการเชา

 
ใหเชาอาคาร       
สํานักงาน  
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1) สัญญา 30 ป เริ่ม 23 ธ.ค. 2545 ถึง 22 ธ.ค. 2575 
2) อัตราคาเชาปแรก เดือนละ 1.70 ลานบาท ปรับอัตรา

ทุก 5 ป อัตราสุดทายเดือนละ 10.53 ลานบาท 
 



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 
 

สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ       47 

 
สินทรัพย มูลคาตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 47 
ราคาประเมิน 

(ลานบาท) 
ที่มาแหงสิทธิ วัตถุประสงคของ   

การถือครอง 
อายุที่เหลือ 

(ป) 
หมายเหตุ 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
โครงการเซ็นทรัล เวิลด พลาซา 
1. ที่ดิน 30 ไร  
        สี่แยกราชประสงค เขตปทุมวัน กรุงเทพ  
        (ไมรวมลานเอนกประสงค) 
 
 
 
2. อาคารและสิ่งปลูกสราง 
 
 
3.   อาคารระหวางปลูกสราง

 
 
จายชําระเปน
งวดๆ รายเดือน 

 
 
 
 

3,873.51  
ลานบาท 

 
841.02 
ลานบาท

 
 
 
 
 
 
 

4,849  
ลานบาท  

 ณ 31 ธ.ค.47 
โดย American 

Appraisal

 
 

สัญญาเชาที่ดินพรอม  
สิ่งปลูกสราง(บางสวน) 
จากสํานักงานทรัพยสิน   
สวนพระมหากษัตริย 
 
สัญญาดําเนินการใหได
สิทธิการเชา 
 

 
 
เพื่อพัฒนาเปน  
ศูนยการคา,    
อาคารสํานักงาน 
และโรงแรม 
 
 
เพื่อพัฒนาเปน      
ศูนยการคาใหเชา 
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1) ระยะเวลาสัญญา 30 ป นับแตวันที่ 23 ธ.ค. 2545 ถึง   
22 ธ.ค. 2575 

2) อัตราคาเชารายเดือน ปแรก 12.5 ลานบาทตอเดือน    
และเพิ่มคาเชาทุก 5 ป จนอัตราสุดทาย เดือนละ       
77.5 ลานบาท 

3) ผูเชามีสิทธิขอตอสัญญาเชาไดอีก 30 ป หลังหมด
ระยะเวลาเชา 

  
ใหบริการ
สาธารณูปโภค
ภายในศูนยการคา

   
ซื้อ

บจ.เซ็นทรัล เวิลด พลาซา 
1. อุปกรณสาธารณูปโภคภายในโครงการ 
2. อุปกรณสาธารณูปโภคระหวางกอสราง 
 

 
36.33 ลานบาท 

293.52 ลานบาท

 
 
 

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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นโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมมูลคาในงบการเงินเฉพาะบริษัท 
8,382 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 51.65 ของสินทรัพยรวม
เฉพาะบริษัทฯ 
 

บริษัทฯมีนโยบายลงทุนโดยเนนในธุรกิจเกี่ยวกับศูนยการคาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกัน เชน ธุรกิจศูนยอาหาร
ในศูนยการคา เปนตน โดยจะกําหนดสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยไมต่ํากวารอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมดใน
บริษัทยอย เพื่อใหบริษัทฯไดสิทธิในการควบคุมนโยบายและการบริหารงานของบริษัทดังกลาว ทั้งนี้บริษัทฯจะสง
ตัวแทนของบริษัทฯเขารวมเปนกรรมการเพื่อมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
โครงการในอนาคต 

โครงการระหวางการกอสรางและปรับปรุง 
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสรางและปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลเวิลด โดยมีเปาหมายเพื่อเปนศูนยการคา

เอนกประสงคขนาดใหญที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังตอไปนี้ 
ลักษณะโครงการ 
- ตั้งอยูพื้นที่กวา 64 ไร 
- อาคารศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด ขณะนี้อยูระวางการกอสรางสวนขยายของศูนยการคาโดยจะเพิ่มพื้นที่      

คาปลีกอีกกวา 70,000 ตารางเมตร (จากเดิม 130,000 ตารางเมตร)  ในสวนของศูนยการคาปจจุบันจะปรับปรุง        
ภาพลักษณทั้งภายในและภายนอกศูนยการคา ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การจัดโซนนิ่งและองคประกอบ
ของรานคาใหม เพื่อใหเปนศูนยการคาทันสมัยครบวงจรกลางกรุงเทพฯ นอกจากนี้บริเวณลานดานหนาศูนยการคา 
บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและกิจกรรมอื่นในวาระสําคัญตางๆ โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายใน       
ป 2549 การกอสรางและปรับปรุงศูนยการคานี้ บริษัทฯ  คาดวาจะใชเงินลงทุนในการกอสราง และปรับปรุงประมาณ 
5,000 ลานบาท 

- Sky Walk ทางเดินเชื่อมระหวาง 3 จุด คือโครงการเซ็นทรัลเวิลด และ ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด 
(อาคารสํ านั กงาน )  ไป ยังสถานี รถ ไฟฟ าชิ ดลมและสถานีสยาม  ซึ่ งนับว า เป น ส่ิ งอํ านวยความสะดวก 
สําหรับผู เชาอาคารสํานักงาน  และผูที่ เดินทางมาใชบริการในศูนยการคาซึ่งใชเงินลงทุนกวา 200 ลานบาท  
โดยปจจุบันทางเชื่อมตอระหวาง ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ไปยังสถานีรถไฟฟาชิดลม และสถานีสยาม             
ไดแลวเสร็จเรียบรอยแลว ในสวนของการเชื่อมตอกับอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด จะแลวเสร็จพรอมกับการเปด       
สวนขยายและการปรับปรุงอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

- “โรงแรม เซ็นทรัล เวิลด พลาซา” คอนเวนชั่นโฮเต็ลใหญที่สุดในเอเชียแปซิฟก ระดับ 4-5 ดาว ซึ่งจะมี        
หองประชุมขนาดประมาณ 16,000 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ คาดวาจะทําสัญญาเชา/เชาชวงใหแก บริษัท โรงแรม    
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) เปนผูเชาชวงที่ดินและเปนผูพัฒนาโรงแรมดังกลาว ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จประมาณ    
ตนป 2550 รายละเอียดการใหเชาชวงแสดงอยูในรายการระหวางกัน หนา 86 
 

โครงการที่อยูระหวางการศึกษาและทบทวนความเปนไปไดของโครงการ 
- โครงการพระราม 9 บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 9 บริเวณสถานีรถไฟฟาใตดิน 

 - โครงการขอนแกน  บนถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 - โครงการชลบุรี  บนถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 
 ทั้ง 3 โครงการยังอยูระหวางการศึกษารูปแบบและความเปนไปไดของโครงการ  
 
 

โครงการในอนาคต 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

ขอพิพาททางกฎหมาย    50 

 
ขอพิพาททางกฎหมาย 

1. ในป พ.ศ.2539 บริษัท โอ.พี.เนเชอรัลโปรดักส จํากัด และบริษัท เอสเอสยูพี กรุงเทพ 1991 จํากัด (โจทก) ไดรวมกัน  
ฟองรองรองบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอรวิส จํากัด (จําเลย) ฐานผิดสัญญา
เชาและละเมิด จํานวนทุนทรัพย 83.4 ลานบาท บริษัทไดฟองแยงเรียกคาเสียหายฐานละเมิด โดยเรียกคาเสียหาย
จํานวน 2.5 ลานบาท ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 ศาลชั้นตนพิพากษาใหบริษัทชนะคดีโดยใหยกฟองของโจทก           
ในชั้นพิจารณาของศาลอุทธรณพิพากษากลับใหโจทกชนะคดี โดยพิพากษาให บริษัทฯชําระคาเสียหายระหวาง        
ตัดน้ําตัดไฟ 4 เดือนใหแกโจทก เปนเงินจํานวน 91,234 บาท และใหทําสัญญาเชาใหแกโจทก โดยระบุเงื่อนไข         
การปรับคาเชาเหมือนกับสัญญาจอง คือปรับเพิ่มขึ้นไดปละ 5% หรือหากบริษัทฯไมยอมทําสัญญาเชาก็ใหบริษัทฯ    
คืนเงินจอง 3,462,002 บาท, คาตกแตงราน 870,000 บาท และเสียหายจากการไมไดเชาเปนเวลา 20 ป เปนสัดสวน
ของระยะเวลาการเชาที่ เหลือไมครบ 20 ป ของเงิน 5,474,004 บาท พรอมดอกเบี้ย 7.5% ตอปและขณะนี้คดี            
อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลฏีกา 

 
2. ในป พ.ศ.2542 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด และ บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอรวิส พระราม 3 จํากัด และ

บริษัท สรรพสินคารัชดานนทรีย จํากัด (ผูวาจาง) ฝายหนึ่ง กับบริษัท ฟลิพพ ฮอลลแมนน (ไทย) จํากัด และ          
บริษัท ซีพีเอช เทรดดิ้ง จํากัด (ผูรับเหมา) อีกฝายหนึ่ง ไดรวมกันย่ืนเสนอขอพิพาทตอสํานักงานอนุญาโตตุลาการ 
กระทรวงยุติธรรม โดยตางฝายตางยื่นขอเรียกรองคาเสียหายจากอีกฝายหนึ่ง เนื่องจากผิดสัญญารับเหมากอสราง   
โดยผูวาจางเรียกรองเงินคาเสียหายเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,518 ลานบาท (สัดสวนของกลุมบริษัทคิดเปนจํานวนเงิน 
821 ลานบาท) สวนผูรับเหมาเรียกรองใหผูวาจางรับผิดชอบชดใชเงินคาเสียหายเปนจํานวนทั้งส้ิน 488 ลานบาท     
(สัดสวนของกลุมบริษัทคิดเปนจํานวนเงิน 295 ลานบาท) โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดเมื่อวันที่                    
21 พฤศจิกายน 2546 ใหผูวาจางชําระเงินใหแกผูรับเหมาเปนเงินทั้งส้ิน 272.95 ลานบาท  และใหผูรับเหมาชําระเงิน 
ใหแกผูวาจางเปนเงินทั้งส้ิน 8.54 ลานบาท และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 คูความทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความตอศาลแพงเพื่อระงับขอพิพาทในคดี โดยผูวาจางทั้งสามตกลงรวมกันชําระคาเสียหายรวม
เปนเงินจํานวน  202,798,823.14 บาท  ใหแก ผู รับเหมาทั้งสองโดยใหถือเปนการชําระหนี้ตามคําชี้ขาดของ              
คณะอนุญาโตตุลาการ นอกเหนือจากนี้ตางฝายตางไมติดใจเรียกรองคาเสียหาย เงิน หรือส่ิงของใดๆ จากกันและกัน 
อีกตอไป  

 
3. ในป พ.ศ. 2546 นายสมบุญ ริมสมุทรไชย ไดฟองรองบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด กับผูรับเหมา และ     

นายสวัสดิ์ พนาพงศวศิน กับพวกรวม 20 คน  ไดฟองรองตอบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด กับผูรับเหมา 
ความผิดฐานละเมิด เนื่องมาจากการกอสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ทําใหทรัพยสินของโจทกเสียหาย 
จํานวนทุนทรัพย 52 ลานบาท และจํานวน 12.8 ลานบาท ตามลําดับ รวม 2 คดี  ตอมาศาลแพงธนบุรี ไดมีคําส่ังให 
รวมคดีทั้งสองเขาดวยกัน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 โครงสรางเงนิทุน 

 
1)   หลักทรัพยของบริษัทฯ

 หุนสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,178,816,000 บาท เรียกชําระแลว 2,178,816,000 
บาท โดยเปนหุนสามัญจํานวน 2,000,245,000 หุน มูลคา 1 บาทตอหุน (บริษัทฯไดมีการแตกมูลคาหุนจากหุนละ  
5 บาทเปนหุนละ 1 บาท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 )  

ทั้งนี้บริษัทฯไดกําหนดอัตราสวนผูถือหุนตางดาวไวไมเกิน 30% 
        

 หุนประเภทอื่นของบริษัทฯที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขเชนเดียวกับหุนสามัญ  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดจํานวน 178,571,000 หุน 
มูลคาหุนละ  1 บาท (บริษัทฯ ไดมีการแตกมูลคาหุนจากหุนละ  5 บาทเปนหุนละ  1 บาท เมื่อวันที่                     
10 พฤษภาคม 2547) ถือโดย กองทุนเพื่อการรวมลงทุน (Thailand Equity Fund) ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งโดย     
ความรวมมือของรัฐบาลไทยกับกลุมนักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ โดยหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
ดังกลาวมีสิทธิและเงื่อนไขเชนเดียวกับหุนสามัญ 

 
 การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหแกกองทุนรวม เพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) และ

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) 

-ไมมี- 

 
 หลักทรัพยอื่นของบริษัทฯ 

ฯมีหลักทรัพยอื่น คือ หุนกูแบบไมมีหลักประกัน ตามรายละเอียดดังนี้    บริษัท
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

ขอมูลเกี่ยวกับหุนกูและตั๋วเงิน       
        
ตั๋วแลกเงิน        

เลขที ่ จํานวน วันที่ออกตั๋ว ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน วันครบ ยอดคงเหลือ 

ตั๋วแลกเงิน ลานบาท   (ป)     กําหนด 31 ธ.ค. 2547 

 CPN B/E 2003/111-120 100 14/03/2003 2.0 2.90% - 14/03/2005                      100  
 CPN B/E 2003/159-160 250 05/11/2003 2.0 3.20% - 04/11/2005                      250  
 CPN B/E 2003/161 150 05/11/2003 2.5 3.20% - 04/05/2006                      150  
 
หุนกู           

หุนกู อันดับเครดิต จํานวน วันท่ีออก ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน รอบการจาย รอบการจาย วันครบ ยอดคงเหลือ 
  ตราสารหนี้ ลานบาท หุนกู ป     ดอกเบี้ย คืนเงินตน กําหนด 31 ธ.ค. 47 

 CPN066A A 1,000 28/06/2001 5.0 MLR-0.375% - Semi-Annual Semi-Annual 28/06/2006             375  

 CPN093A A 1,000 16/03/2004 5.0   - Semi-Annual - 16/03/2009          1,000  

 CPN10DA A 1,500 16/03/2004 6.7   - Semi-Annual - 09/12/2010          1,500  
 
การดํารงสถานะทางการเงิน ตามขอกําหนดสทิธ ิ  การดํารงอัตราสวน ขอมูล ณ 31 ธ.ค. 2547 

1. จํานวนรวมของหนี้สิน ตอจํานวนรวมของสวนของผูถือหุน     ไมเกิน  2.5 2.10  
2. จํานวนรวมของเงินกูยืม ตอ จํานวนรวมของสวนของผูถือหุน  ไมเกิน 1.75 1.24  
3. จํานวนรวมของสินทรัพยหลังจากหักภาระผูกพัน ตอ เงินกูยืมที่ไมมีหลกัประกัน  ไมตํ่ากวา  1.5 3.75  

 

 
 ขอตกลงระหวางกันในกลุมผูถือหุนรายใหญ  

-ไมมี- 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
2)   รายชื่อผูถือหุนใหญ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
 
ลําดับ ผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ % 

 1  บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด 588,171,980 27.00 
 2  กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 178,571,000 8.20 
 3  นายสุทธิธรรม                    จิราธิวัฒน 120,649,490 5.54 
 4  นายกอบชัย                       จิราธิวัฒน 80,443,880 3.69 
 5  นายปริญญ                        จิราธิวัฒน 61,336,160 2.82 
 6  นายวันชัย                          จิราธิวัฒน 60,521,210 2.78 
 7  นางสุจิตรา                         มงคลกิติ 60,325,330 2.77 
 8  นายสุทธิพันธ                     จิราธิวัฒน 60,325,330 2.77 
 9  นางสาวเนตรอนงค              จิราธิวัฒน 42,489,140 1.95 
10  นายสุทธิเดช                       จิราธิวัฒน 32,173,510 1.48 

 
3)   นโยบายการจายเงินปนผล 
 

3.1  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯที่จะจายใหผูถือหุน 
 

 

ฯ  หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนจายเงินปนผลใหผูถือหุน
ในแตละป โดยกําหนดใหมีอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําป 
 

3.2  นโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทยอยจะจายใหบริษัทฯ  
                              เชนเดียวกับขอ 3.1 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด มหาชน( ) 
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   การจัดการ 
 

โครงสรางการจัดการ  
โครงสรางการจัดการประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ           
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  ประกอบดวยกรรมการ        
13 ทาน และเลขานุการ ดังนี้ 
1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน ประธานกรรมการ 
2. นายเอนก สิทธิประศาสน รองประธานกรรมการ 
3. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายจักกชัย พานิชพัฒน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ  
7. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน กรรมการ 
8. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน กรรมการ 
9. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน กรรมการ 
10. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน กรรมการ 
11. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน กรรมการ 
12. นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการ 
13. นายปริญญ จิราธิวัฒน กรรมการ 
14. นายนริศ เชยกลิ่น เลขานุการ 
กรรมการผู มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  คือ นายเอนก สิทธิประศาสน นายสุทธิธรรม             

จิราธิวัฒน นายปริญญ จิราธิวัฒน นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

 

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• 

• 

ฯมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการบริหารและกิจการงานตางๆ ของบริษัท  รวมท้ังการจัดหา
ริเร่ิม และรวมกันพัฒนาโครงการใหมๆ เพื่อใหธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ 
รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน 

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด มหาชน( ) 
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คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯประกอบดวย 6 ทาน คือ 

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน  รองประธานกรรมการบริหาร  
3. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน  กรรมการบริหาร – ทรัพยากรมนุษย 
4. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน  กรรมการบริหาร – ปฏิบัติการ 
5. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน  กรรมการบริหาร – ปฏิบัติการคาปลีกและอสังหาริมทรัพย 
6. นายปริญญ จิราธิวัฒน  กรรมการบริหาร – การเงิน 

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการ  
แทนคณะกรรมการบริษัท ในกิจการตางๆ ดังนี้ 

1) พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
1.1 แผนยุทธศาสตรของบริษัท 
1.2 งบประมาณประจําป ( Annual Estimate ) ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของบริษัท 
1.3 งบประมาณรายจายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 200 ลานบาทขึ้นไป 
1.4 กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ 

2) ติดตามผลประกอบการของบริษัทใหเปนไปตามงบประมาณและเปาหมายที่ตั้งเอาไว  
3) อนุมัติรายการที่เกี่ยวกับธนาคาร และสถาบันการเงิน อันเปนการประกอบธุรกิจทางการคาปกติ

ของบริษัท ดังนี้ 
3.1 การเปด/ปด บัญชีเงินฝากธนาคาร, การฝาก-ถอนเงินในรูปของตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญา     

ใชเงินกับ ธนาคาร และสถาบันการเงิน 
3.2 การกําหนดหรือเปล่ียนแปลงบคุคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  ในการเบิกจายเงินใน

บัญชีเงินฝากธนาคาร, ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใชเงิน 
3.3 การกูเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกูระยะสั้น และตั๋วสัญญาใชเงินระยะเวลาการกูไมเกิน 1 ป        

ในวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 200  ลานบาท  โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
3.4 การทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ในวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 200 ลานบาท 

(สกุลเงินตราตางประเทศ เมื่อคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ มีจํานวนรวม
ทั้งส้ินไมเกิน 200 ลานบาท) 

3.5 การขอใชบริการ Tele Banking, Corporate Banking หรือบริการในลักษณะเดียวกัน อันเปน
บริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการโอนเงินระหวางบัญชีของบริษัทฯ การสอบถามขอมูล
ขาวสาร ขอมูลความเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ    
รวมทั้งการชําระคาบริการตาง ๆ 
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4) อนุมัติรายการที่เกี่ยวกับบริษัทยอย และเงินลงทุนในหลักทรัพย 
4.1 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนเกินกวารอยละ 90 ขึ้นไป 
4.2 การเขาทํารายการ หรือการทําสัญญาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย ที่บริษัทถือหุนเกินกวา

รอยละ 90  ขึ้นไป 
4.3 การโอนขายหุนในบริษัทยอย ในจํานวนไมเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ถือครอง โดยมี

ราคาขาย หรือราคาทุนแลวแตราคาใดจะสูงกวา รวมไมเกิน 10 ลานบาท  แตจะตองไมเปน
รายการที่เกี่ยวโยงตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4.4 การไดมาหรือจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย  ซึ่งมีมูลคาตอบแทนไมเกิน 10 ลานบาท และ
ไมเปนรายการที่เกี่ยวโยงตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

5) อนุมัติการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับศูนยการคาทุกแหงของบริษัทและบริษัท
ยอย  อันเปนการประกอบธุรกิจทางการคาปกติของบริษัท ดังนี้ 
 5.1    การใหเชาพื้นที่ขนาดไมเกิน 10,000 ตารางเมตร 

         5.2    การใหความยินยอมในการโอนสิทธิการเชาพื้นที่ 
         5.3    การใหความยินยอมในการเชาชวงพื้นที่ 
         5.4    การยกเลิกการเชาพื้นที่ขนาดไมเกิน 10,000 ตารางเมตร 
6)    อนุมัติการเขาทําบันทึกขอตกลงเพื่อการทําสัญญารวมทุน (MOU-Joint Venture Agreement)  ใน

โครงการลงทุนตาง ๆ  และการทําสัญญารวมทุน (Joint Venture Agreement)  ซึ่งการลงทุนของ
บริษัทฯ มีจํานวนไมเกิน 200 ลานบาท 

7) อนุมัติการตั้ง, การเพิ่ม, การลด หรือการยกเลิกสํารองทางบัญชีตาง ๆ อาทิ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ, 
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน,คาเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหวางการพัฒนา 
เปนตน ในวงเงินรวมไมเกินครั้งละ 100 ลานบาท 

8) อนุมัติการจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย 
9) อนุมัติงบประมาณรายจายการลงทุนที่มีวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท 
10) เสริมสรางและผลักดันใหเกิดแรงจูงใจของพนักงาน 
11)  อนุมัติรายการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 

ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ขัดแยงทางผลประโยชน   ซึ่งจะเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมการจัดการของบริษัทประกอบดวย 7 ทาน คือ 

1. นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะเจาหนาที่บริหาร 
2. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายงานพัฒนาโครงการและบริหารงานกอสราง 
3. นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญชี 
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4. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายขาย 
5. นายธีระชาติ นุมานิต ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ฝายพัฒนาโครงการและบริหารงานกอสราง 
6. 
7. 
 

นายประวิช 
นางสาววัลยา 
 

จรรยาสิทธิกุล 
จิราธิวัฒน 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายการตลาด 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายพัฒนาธุรกิจ 
 

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารกําหนดใหคณะกรรมการจัดการมีบทบาทและ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

1. จัดทําและนําเสนอแผนยุทธศาสตร 
2. จัดทําและนําเสนองบประมาณประจําป (Annual Estimate) 
3. นําเสนองบประมาณรายจาย เพื่อการลงทุนที่มีวงเงินเกิน 50 ลานบาท 
4. นําเสนอการแตงตั้งผูบริหารที่รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ และคณะกรรมการ

บริหาร 
 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการจัดการ มีอํานาจพิจารณา
อนุมัติการดําเนินการตาง ๆ  แทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 
1) รายการที่เกี่ยวกับธนาคาร และสถาบันการเงิน อันเปนการประกอบธุรกิจทางการคาปกติของ

บริษัท ดังนี้ 
1.1   การเปด/ปด บัญชีเงินฝากธนาคาร, การฝาก ถอนเงินในรูปของตั๋วแลกเงิน และต๋ัวสัญญา 

ใชเงินกับธนาคาร และสถาบันการเงิน 
1.2 การกําหนดหรือเปล่ียนแปลงบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ  ในการเบิกจายเงิน

ในบัญชีเงินฝากธนาคาร, ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใชเงิน 
1.3 การกูเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกูระยะสั้น และต๋ัวสัญญาใชเงินระยะเวลาการกูไมเกิน 1 ป       

ในวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 200  ลานบาท  โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
1.4 การทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ในวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 200 ลานบาท 

(สกุลเงินตราตางประเทศ เมื่อคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ มีจํานวน
รวมทั้งส้ินไมเกิน 200 ลานบาท) 

1.4 การขอใชบริการ Tele Banking, Corporate Banking หรือบริการในลักษณะเดียวกันอันเปน
บริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการโอนเงินระหวางบัญชีของบริษัทฯ การสอบถามขอมูล
ขาวสาร ขอมูลความเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ 
รวมทั้งการชําระคาบริการตาง ๆ 
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2) รายการที่เกี่ยวกับบริษัทยอย และเงินลงทุนในหลักทรัพย 
2.1    การกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนเกินกวารอยละ 90 ขึ้นไป 
2.2    การเขาทํารายการ หรือการทําสัญญาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย ที่บริษัทถือหุนเกินกวา

รอยละ 90  ขึ้นไป 
2.3    การโอนขายหุนในบริษัทยอย ในจํานวนไมเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ถือครอง โดยมี

ราคาขาย หรือราคาทุนแลวแตราคาใดจะสูงกวา รวมไมเกิน 10 ลานบาท แตจะตองไมเปน
รายการที่เกี่ยวโยงตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.4     การไดมาหรือจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งมีมูลคาตอบแทนไมเกิน 10 ลานบาท และ
ไมเปนรายการที่เกี่ยวโยงตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

3) การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับศูนยการคาทุกแหงของบริษัทและบริษัทยอย  
อันเปนการประกอบธุรกิจทางการคาปกติของบริษัท ดังนี้  
  3.1    การใหเชาพื้นที่ขนาดไมเกิน 2,000 ตารางเมตร 
  3.2    การใหความยินยอมในการโอนสิทธิการเชาพื้นที่ 
  3.3    การใหความยินยอมในการเชาชวงพื้นที่ 
3.4 การยกเลิกการเชาพื้นที่ขนาดไมเกิน 2,000 ตารางเมตร 

4)     อนุมัติงบประมาณการลงทุนที่มีวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 
5) รายการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป 
 

ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งจะเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบกรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 3 ทาน คือ 

1. นายไพฑูรย ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจักกชัย พานิชพัฒน  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุนันทา ตุลยธัญ  กรรมการตรวจสอบ 
 
 

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
• สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ  

ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
• สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย           

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

• จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน      
รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการของบริษัทฯมีจํานวนทั้งส้ิน 13 ทาน โดยมีกรรมการบุคคลภายนอก (กรรมการ

อิสระ) 3 ทาน มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการบริหารและกิจการงานตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการ
จัดหาริเร่ิม และรวมกันพัฒนาโครงการใหมๆ เพื่อใหธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สําหรับขอกําหนดเรื่องการแตงตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัทฯ ไดระบุไวในขอบังคับ
บริษัทฯ   ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. กรรมการของบริษัทไมจําเปนตองมาจากผูถือหุนของบริษัท บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเปน
กรรมการของบริษัทและไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมแลวยอมเปนกรรมการของบริษัทได  

2. คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และคณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นฐานอยูในราชอาณาจักร 

3. กรรมการจะตองเปนบุคคลธรรมดาและ 
3.1 บรรลุนิติภาวะ 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ 
3.3 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ได

กระทําโดยทุจริต 
3.4 ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคกร หรือหนวยงานของรัฐ    

ฐานทุจริตตอหนาที่ 
4.   ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

4.1 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคน   
มีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง  

4.2 ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยูเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ    
ทีละคน 

4.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการพึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่พึงจะมี ใหประธานที่ประชุม 
ออกเสียงใหเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เปนเสียงชี้ขาด  



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด มหาชน( ) 

 

การจัดการ 60 

5. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการหนึ่งในสามออกจากตําแหนง ถาจํานวน
กรรมการที่แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม โดย
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให       
จับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปน   
ผูออกจากตําแหนง 

6.    นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 
6.1 ตาย 
6.2 ลาออก 
6.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 3  
6.4 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออก 
6.5 ศาลมีคําส่ังใหออก 

7.   กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนี้จะมีผลตั้งแต
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

8.  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ ให             
คณะกรรมการเลือก บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 3 เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เวนแตวาระของกรรมการจะ            
เหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ง เขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการ 
ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

9. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิ    
ออกเสียง 

ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษัทฯไดจัดตั้งคณะกรรมการการสรรหาและกําหนด       
คาตอบแทนเพื่อชวยในคัดเลือกและสรรหากรรมการและกรรมการผูจัดการ ซึ่งมีบทบาทและหนาที่ตาม
รายละเอียดในหนา 68 

 
การกํากับดูแลกิจการ 
 การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนกลไกสําคัญที่สะทอนไดถึงความโปรงใส ความรับผิดชอบของ    
ผูบริหาร ความเปนธรรมที่ผูเกี่ยวของทุกฝายจะไดรับ ภายใตจรรยาบรรณที่พึงมีในหนาที่ที่รับผิดชอบ  
อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรมีระบบที่มีประสิทธิภาพและเปนพื้นฐานของการเติบโต
อยางยั่งยืน เพิ่มมูลคาแกผูถือหุนในระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการและ      
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เพิ่มความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญ
ของเรื่องดังกลาว จึงไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยาง   
ตอเนื่อง โดยสรุปไดดังนี้ 

(1) นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการไดอนุมัติและประกาศใชนโยบายการกํากับดูแลกิจการอยางเปนทางการ ใน

เดือนกุมภาพันธ  2547  ตามที่ปรากฏในหนา 134 ถึง 140 และไดจัดทําสวนแนบทายนโยบายดังกลาว  
โดยเพิ่มเติมความหมายของคําวา กรรมการที่เปนอิสระและการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระตามที่
ปรากฏในหนา 141 เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานและการปฏิบัติงานที่จะนําไปสูความนาเชื่อถือ
และการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท  โดยกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับไดรับทราบถึง
หนาที่ความรับผิดชอบตอบริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการตามบทบาทของแตละ
คน  ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย  อาทิเชน  คูมือพนักงานที่ไดรวบรวมนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ  ระเบียบวาดวยจรรยาบรรณของคณะกรรมการผูบริหารและพนักงาน  นโยบายคุณภาพ   
ระเบียบขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการทํางาน  และสวัสดิการของพนักงานเอาไว  โดยไดแจกใหกับ
พนักงานทุกคน, การเผยแพรใน Intranet ของบริษัท, การปดประกาศภายในบริษัท, website ของบริษัท
และทาง e-mail ถึงพนักงานทุกคน 

(2) สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
บริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมแตละ

วาระใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน  ในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ซึ่ง
บริษัทมีทางเลือกใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจใน
กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

 บริษัทไดกํากับดูแลใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุน รวมถึงบริษัทไดกําหนดใหมีระยะเวลาการลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมง 

(3) สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  ดังนี้ 
 -    พนักงาน   บริษัทไดปฏิบัติและดูแลพนักงานดวยความเปนธรรม ทั้งในดานของคาตอบแทน

โดยการรวมสํารวจอัตราคาจางกับกลุมธุรกิจใกลเคียง และบริษัทชั้นนํา เพื่อใหม่ันใจวาบริษัท
ไดจายคาตอบแทนแกพนักงานในอัตราที่เหมาะสมกับราคาตลาด การจัดและปรับปรุง       
สวัสดิการอยางตอเนื่องเพื่อสรางขวัญกําลังใจแกพนักงาน  รวมถึงการจัดลักษณะงาน และ
สภาพการทํางานที่เหมาะสม เปนตน 

- เจาหนี้  บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง 
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 -    ลูกคา  บริษัทเอาใจใสดูแลและใหคําแนะนําปรึกษาถึงการดําเนินธุรกิจของลูกคาใหบรรลุตาม
เปาหมาย ใหบริการตามมาตรฐานที่กําหนดไว รักษาความลับของลูกคา และมีหนวยงานหรือ
บุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา เพื่อเรงดําเนินการใหโดยเร็วที่สุด 

 -    คูแขง   บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี โดยยึดหลักของการคาเสรีไมมีการ
นําเอากลยุทธการทุมตลาด, กลยุทธการตัดราคาคูแขงขัน หรือกลยุทธใดๆที่ไมสุจริตเพื่อ
ทําลาย  คูแขงเขามาปฎิบัติ แตยึดหลักของการหาชองวางทางการตลาด การพัฒนารูปแบบ
ใหม ๆ    เขามาใชเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคอยางสูงที่สุด 

 -    สังคม  บริษัทใหการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมอยาง
สมํ่าเสมอ  เชน การบริจาคส่ิงของ อุปกรณเครื่องเขียน ชุดนักเรียน อุปกรณกีฬา แกนักเรียน 
ในชนบท การบริจาคเงินชวยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติสึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต เปนตน รวมถึง
งานจัดกิจกรรมดานประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธในทุกศูนยการคา  

(4) การประชุมผูถือหุน 
ในป 2547 บริษัทมีการประชุมสามัญผูถือหุนจํานวน  1 ครั้ง โดยจัดประชุม ณ อาคาร        

ศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด โดยการประชุมดําเนินตามขั้นตอนที่ตามกฎหมายกําหนด รวมทั้งไดลง
ประกาศหนังสือพิมพ  แจงกําหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดตอกันเปนเวลา      
3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน ทั้งนี้กรรมการที่เขารวมการประชุมผูถือหุน ประกอบดวยประธาน
กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการอิสระ และกรรมการทานอื่น ๆ รวม 11 ทาน  
 กอนเริ่มประชุมผูถือหุนประธานในที่ประชุมประกาศจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และ
จํานวนหุนของผูที่มารวมประชุมใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ และไดแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให
ทราบ มีการดําเนินการประชุมใหเปนไปตามวาระที่กําหนด ผูถือหุนทุกรายสามารถลงคะแนนไดอยาง
เทาเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดง 
ความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน 
 การนับคะแนนเสียงเปนไปอยางถูกตอง เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  โดยจะประกาศให
ที่ประชุมทราบโดยระบุจํานวนรายและจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ในวาระ
ที่ตองลงมติ  โดยถือเอาคะแนนเสียงตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด  

การจัดทํารายงานการประชุมดําเนินการแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม  และจัดสง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนดเวลา ทั้งยังมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่รัดกุมเพียงพอ 
และบริษัทไดปรับปรุงการจัดทํารายงานการประชุมในป 2547 โดยเพิ่มรายชื่อกรรมการที่เขารวมและ  
ไมเขารวมประชุมและมีสาระสําคัญครบถวนชัดเจนมากขึ้น 

(5) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ        

เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทและแบงแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอระหวาง
คณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารอยางชัดเจน  ตลอดจนกํากับดูแลให



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด มหาชน( ) 

 

การจัดการ 63 

คณะกรรมการบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี            
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการมีแนวทางที่จะติดตามผลการดําเนินการในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยาง
สมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการ 

(6) ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดย

กําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแล    
ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้ 

 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน :  
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานและใหความเห็นตอการทํารายการระหวางกันที่มี

นัยสําคัญที่ไมอยูในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการของบริษัท  และคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ โดยได
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว และมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวทุก
ไตรมาสในงบการเงิน รวมถึงมีการเปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) ดวย ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติรายการและระเบียบในเรื่องนี้ไดแสดงอยูในเรื่อง
รายการระหวางกันในหนา 83 
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน :  
    บริษัทไดกําหนดระเบียบในเรื่องดังกลาว ดังนี้ 

• ระเบียบวาดวยการถือหลักทรัพยในบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีสาระสําคัญคือ 
กําหนดใหกรรมการผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และบริษัท (ฝายการเงิน) ภายใน 3 วัน
ทําการ นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย 

• ระเบียบวาดวยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายในของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) มีสาระสําคัญคือ กําหนดขอหามบุคคลภายในใชสารสนเทศที่สําคัญที่ยังมิได
เปดเผยตอประชาชนเพื่อทําการซื้อหรือขายหุนของบริษัทหรือเพื่อประโยชนสวนตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงระยะเวลาตั้งแตวันส้ินสุดไตรมาสแตละไตรมาส จนถึงวันประกาศและจัดสง  
ผลประกอบการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไปแลว 7 วัน และหามบุคคล  
ภายในนําสารสนเทศภายในออกเปดเผย ทําใหบุคคลภายนอกไดประโยชนจากการซื้อขายหุน
ของบริษัทโดยอาศัยสารสนเทศที่ยังไมไดเปดเผยนั้น 
ซึ่งผูที่เกี่ยวของจะตองลงนามรับทราบและเขาใจในรายละเอียดของระเบียบดังกลาว และตอง

ถือปฏิบัติอยางเครงครัด หากละเลยหรือไมปฏิบัติตามถือวาการปฏิบัติผิดระเบียบและอาจจะถูกลงโทษ 
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(7) จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเปนส่ิงที่คณะกรรมการ และผูบริหารบริษัท สงเสริมให

พนักงานยึดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ โดยมีการรณรงคติดประกาศประชาสัมพันธ การอบรมใหความรู
แกพนักงานทุกคน การจัดทําคูมือและระเบียบวาดวยจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน โดยพนักงานไดลงนามรับทราบที่จะปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว 
 
 บริษัทมีแนวทางที่จะติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเปนประจํา และกําหนดบท   
ลงโทษทางวินัยไวเพื่อสรางความมั่นใจวาพนักงานทุกคนไดยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง 

(8) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 13 ทานประกอบดวย 
กรรมการที่เปนผูบริหาร   2  ทาน 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  8  ทาน (เปนตัวแทนผูถือหุนใหญ) 
กรรมการที่เปนอิสระ   3 ทาน 

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระท้ังหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 23 ของกรรมการทั้งคณะ   
อยางไรก็ตามบริษัทมีกรรมการจํานวนหนึ่งเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนใน
บริษัท คิดเปนรอยละ 69 ของกรรมการทั้งคณะ จึงมั่นใจไดวากรรมการดังกลาวมีการปฏิบัติหนาที่อยาง
เต็มที่ในฐานะที่เปนตัวแทนของผูถือหุนและมีการถวงดุลกันอยางเหมาะสม 

(9) การรวมหรือแยกตําแหนง 

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญ แตทั้งสองทานเปนตัวแทน
จากกลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งทําหนาที่ในการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัท 

(10) คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการ :บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับเดียวกัน

กับธุรกิจและสูงเพียงพอที่รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวกับบริษัทไดและไดขออนุมัติจาก     
ที่ประชุมผูถือหุน กรรมการที่ได รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะไดรับ              
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นดวย เชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คาตอบแทนผูบริหาร : ไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทานและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยพิจารณาตามโครงสรางการบริหารและหนาที่ความรับผิดชอบเปนหลัก 
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จํานวนคาตอบแทนในป 2547 มีรายละเอียดดังนี้ 
• คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คาตอบแทนกรรมการ :   คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ไดรับจากบริษัทในฐานะ
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการ 15 คน (รวมกรรมการที่ลาออกระหวางป 
2 คน) ในป 2547 ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนประจําไตรมาส และเบี้ยประชุม รวมทั้งส้ิน 2,730,000 
บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

ตําแหนง คาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ป)

1. นายวันชัย จิราธิวัฒน ประธานกรรมการ 5/5 160,000
2. นายเอนก สิทธิประศาสน รองประธานกรรมการ 5/5 160,000
3. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการ 5/5 320,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 11/11 110,000
4. นายจักกชัย พานิชพัฒน กรรมการ 5/5 290,000

กรรมการตรวจสอบ 11/11 110,000
5. นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการ 5/5 290,000

กรรมการตรวจสอบ 10/11 100,000
6. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ 4/5 170,000
7. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน กรรมการ 4/5 140,000
8. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน กรรมการ 5/5 160,000
9. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน กรรมการ 3/5 120,000

10. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน กรรมการ 5/5 160,000
11. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน กรรมการ 4/5 140,000
12. นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการ 3/5 130,000
13. นายปริญญ จิราธิวัฒน กรรมการ 4/5 140,000
14. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน กรรมการ 0/1 10,000
15. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ 1/1 20,000

รวม 2,730,000

รายชื่อกรรมการ การเขารวมประชุม (ครั้ง)

หมายเหตุ : ในระหวางป 2547 มีกรรมการลาออก 2 คน ไดแก นายสุทธิเดช  จิราธิวัฒน และ  
นางสาวสุวิมล  จึงโชติกะพิสิฐ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 

คาตอบแทนผูบริหาร :   คาตอบแทนผูบริหาร สําหรับผูบริหาร 7 คน ในป 2547 ซึ่งไดรับเปน
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนที่เปนเงิน  รวมทั้งส้ิน 30,827,800 บาท   
• คาตอบแทนที่อื่น 

บริษัทไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร 6 คน  ในป 2547 รวมทั้งส้ิน 
1,585,534 บาท  และมีรถประจําตําแหนงใหแกผูบริหารของบริษัท 
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(11) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
              คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมโดยปกติอยางนอยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระลวงหนาชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดําเนินงานเปนประจํา  ซึ่งไดมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม โดยปกติการประชุมจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง มีการรับรองรายงานการประชุม                    
มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมที่ รัดกุมเพียงพอเพื่อใชใน        
การอางอิงและตรวจสอบได ทั้งนี้รายงานการประชุมจะตองจัดทําแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับจาก       
วันประชุม 

ในป 2547 คณะกรรมการมีการประชุมรวม 5 คร้ัง โดยแบงเปนวาระปกติ 4 ครั้ง และวาระ
พิเศษ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง การเขารวมประชุม (ครั้ง) 

  วาระปกติ วาระพเิศษ รวม 

 1. นายวันชัย จิราธิวัฒน  ประธานกรรมการ 4/4 1/1 5/5 
 2. นายเอนก สิทธิประศาสน  รองประธานกรรมการ 4/4 1/1 5/5 
   3. นายไพฑูรย ทวีผล  กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 
   4. นายจักกชัย พานิชพัฒน  กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 
   5. นางสุนันทา ตุลยธัญ  กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 
   6. นายครรชิต บุนะจินดา  กรรมการ 4/4 0/1 4/5 
   7. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน  กรรมการ 4/4 0/1 4/5 
   8. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน  กรรมการ 4/4 1/1 5/5 
   9. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน  กรรมการ 3/4 0/1 3/5 
 10. นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน  กรรมการ 4/4 1/1 5/5 
 11. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน  กรรมการ 4/4 0/1 4/5 
 12. นายกอบชัย จิราธิวัฒน  กรรมการ 2/4 1/1 3/5 
 13. นายปริญญ จิราธิวัฒน  กรรมการ 4/4 0/1 4/5 
 14. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน  กรรมการ 0/1 - 0/1 
 15. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ  กรรมการ 1/1 - 1/1 
 
หมายเหตุ : ในระหวางป 2547 มีกรรมการลาออก 2 คน ไดแก นายสุทธิเดช  จิราธิวัฒน และ นางสาว  
                     สุวิมล  จึงโชติกะพิสิฐ  ซึ่งลาออกเมื่อวันที่  21 เมษายน 2547 
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(12) คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อชวยแบงเบาภาระของ

คณะกรรมการบริษัท ดวยการชวยศึกษารายละเอียด กล่ันกรองงานที่ไดรับมอบหมายใหมีความถูกตอง 
ครบถวนและชัดเจนในเบื้องตน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติหรือรับรอง
แลวแตกรณี โดยคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ    
มีจํานวนสมาชิก 3 คน  ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละ 3  ป ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี   
ประสิทธิผล สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทพิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณทีี่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน จัดทํา  

รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ     
ตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท   

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เม่ือ

วันที่ 28 กุมภาพันธ2548 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 
ประกอบดวย กรรมการอิสระอยางนอย 2 คน และ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2548 เปนตนไป ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน   ประกอบดวย 

1. นายจักกชัย   พานิชพัฒน ประธานกรรมการ 
2. นางสุนันทา   ตุลยธัญ  กรรมการ 
3. นายครรชิต   บุนะจินดา กรรมการ 
4. นายสุทธิธรรม   จิราธิวัฒน กรรมการ 
5. นายสุทธิชาติ   จิราธิวัฒน กรรมการ 
6. นายสุทธิศักดิ์   จิราธิวัฒน กรรมการ 
7. นายปริญญ   จิราธิวัฒน กรรมการ 
บริษัทมีการกําหนดบทบาทและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน ไวอยางครบถวน และมีนโยบายที่มีความโปรงใส ชัดเจน เปนมาตรฐาน และสามารถ  
ตรวจสอบไดในกระบวนการสรรหาบุคคล และการกําหนดคาตอบแทนของบริษัท 
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หนาที่และความรับผิดชอบในการสรรหา 
• เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ  
• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติ  

เหมาะสมที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการและหรือกรรมการผูจัดการใหญ
แลวแตกรณี เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติในกรณีสรรหากรรมการ   

• ดูแลให มีแผนสืบแทนตําแหนงที่ เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการ               
ผูจัดการใหญ  

• จัดใหมีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่จะไดรับการพิจารณา รวมทั้งมี     
การทบทวนใหเหมาะสมเปนปจจุบัน 

หนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดคาตอบแทน 
• กําหนดนโยบายและรูปแบบการใหผลประโยชนตอบแทนกรรมการ และกรรมการ    

ผูจัดการใหญใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยตองมีวิธีการ
และหลักเกณฑที่ชัดเจน เปนธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในกรณีคาตอบแทน
กรรมการ   

• พิจารณาและทบทวนโครงสรางและระบบการจายและอัตราคาตอบแทนให        
สอดคลองกับสภาวะตลาด ณ ปจจุบันและเหมาะสมกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
ผลการปฏิบัติงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ใหญแตละคน รวมถึงการใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนใน
ระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย 

 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีจํานวนสมาชิก 4 คน ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปน

คณะกรรมการบริษัท 1 ทาน กรรมการผูจัดการใหญ 1 ทาน ฝายบริหาร 2 ทาน และคณะทํางานที่จะทํา   
หนาที่พิจารณากําหนดนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแตกระบวนการบงชี้ วิเคราะห ประเมิน จัดการ ติดตามและการรายงานอยางเปนระบบ รวมทั้งให 
การสนับสนุนโดยจัดใหมีการแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานภายในตางๆ ตลอดจน
ติดตามใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอทั่วทั้งบริษัท 

(13) ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มี    

ประสิทธิภาพ โดยมีความเชื่อม่ันวาระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอนั้น ตองประกอบไป
ดวยการมีสภาพแวดลอมเพื่อการควบคุมที่เหมาะสม กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล    
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กิจกรรมเพื่อการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอและทันเวลา รวมทั้ง
กระบวนการติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ    

ด วย เหต ุนี ้ บร ิษ ัทจ ึง ได ม ีสําน ักตรวจสอบภายใน เป นหน วยงานอ ิสระขึ ้นตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหนาที่บริการใหความเชื ่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางสมเหตุสมผล         
สอดคลองกับมาตรฐานสากล  เนนเชิงปองกันเปนหลัก  โดยทําการตรวจสอบประเมินและให       
ขอเสนอแนะเพื่อสนับสนุนใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบ
ควบคุมภายในและการกําก ับด ูแลก ิจการอย างต อ เนื ่อง  ครอบคลุมท ุกระบบงานทั ้งด าน            
การปฏิบัติงาน  ดานการเงิน  ดานการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎหมายที่เกี ่ยวของ  รวมทั้งดาน     
การดูแลร ักษาและใชประโยชนในทรัพยส ินของบร ิษ ัท  โดยใหสําน ักตรวจสอบภายในได มี          
การรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา 

การบริหารความเสี่ยง   
บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและมีแผนการประเมินความเสี่ยงอยาง  

ตอเนื ่องมาโดยตลอด  ในป 2547 บริษัทฯ  ไดจ ัดตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง               
(Risk Management Committee) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินและบริหารความเสี่ยง 
และเพื่อใหมั่นใจวาการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงจัดทําขึ้นอยางมีประสิทธิผล บริษัทฯไดวาจาง
บริษัทที่ปรึกษาที่เปนมาตรฐานสากลใหเขามาประเมิน และกําหนดกลไกการจัดการการบริหาร
ความเสี่ยงใหเปนระบบและมีความสมบูรณ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 บริษัทฯ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบร ิหารความเสี ่ยงขึ ้น โดยมีหนาที ่ ความร ับผิดชอบ  และแผนงาน  ดังแสดง            
ในหนา 142 

(14) รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเปนผู รับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยและ         

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปจึงไดแสดงความรับผิดชอบและความเห็นไวใน    
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยไดรับการลงนามจากประธาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท 

(15) ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส 

ทั่วถึงและทันเวลาทั้งขอมูลทางการเงินและที่ไมใชการเงิน เพื่อใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม   
ไดมีขอมูลที่ เชื่อถือไดและเพียงพอตอการตัดสินใจ โดยการเปดเผยขอมูลบริษัทไดปฏิบัติตาม             
กฎ ระเบียบ และขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด  ทั้งนี้ไดมอบหมายใหผูอํานวยการฝายการเงิน สวนการ
ลงทุน ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ 
อยางเทาเทียมกัน 
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 บริษัทมีการเผยแพรขอมูลบริษัทผานทางเว็บไซต www.centralpattana.co.th  และเปดเผย
ขอมูลสารสนเทศผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งขอมูลถูก
นําไปเผยแพรผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th   
 
 นอกจากนี้ ในป 2547 บริษัทยังไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเปดเผยขอมูลแก           
สาธารณชน ดังนี้ 

• การจัดทําเอกสารอธิบายผลการดําเนินงาน (Management Discussion and Analysis - 
MD&A) โดยสงผานสื่อ ELCID เปนรายไตรมาส 

• การจัดทําจดหมายขาว (News Letter) ใหกับนักลงทุน นักวิเคราะห และผูที่สนใจเปน        
รายไตรมาส 

• การพบปะนักลงทุนในการรวมงาน Thailand Focus 2004 ซึ่งจัดโดยความรวมมือของรัฐบาล 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย 

• การรวมออกบูทในงาน SET in the City 2004 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และวารสารการเงินธนาคาร เพื่อประชาสัมพันธบริษัทแกนักลงทุนและผูสนใจทั่วไปไดมีโอกาส
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 

• การรวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) กับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท
แกนักลงทุน นักวิเคราะห และส่ือมวลชน ซึ่งบริษัทไดเขารวมกิจกรรมเปนประจําทุกไตรมาส 

• การรวมงาน Roadshow ในตางประเทศ กับสถาบันการเงินตางๆ เพื่อใหขอมูลและตอบ       
คําถามแกนักลงทุนสถาบันในตางประเทศ 

• การเปดโอกาสใหนักวิเคราะห และนักลงทุนเขาเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) เพื่อสอบถาม
ขอมูลความคืบหนาการดําเนินการของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

 
ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลของบริษัทไดที่ คุณนภารัตน ศรีวรรณวิทย       

หมายเลขโทรศัพท 0 2264 5555 ตอ 1665 หรือที่ E-mail address : srnaparat@central.co.th
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:srnaparat@central.co.th
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5.    บุคคลากร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีพนักงานทั้งหมด 1,605 คน แยกตามสาขาดังนี้ 
 2543 2544 2545 2546 2547 
สํานักงานใหญ 196 184 187 225 230 
ลาดพราว 141 145 154 163 170 
รามอินทรา 45 47 47 51 50 
ปนเกลา 116 117 124 127 130 
พัทยา 38 42 46 46 54 
พระราม 3 66 99 76 80 87 
เชียงใหม 77 85 85 130 141 
ศูนยอาหาร 99 73 70 78 78 
บางนา - 187 181 216 204 
พระราม 2 - - 144 147 152 
เซ็นทรัล เวิลด - - 79 207 228 
รัตนาธิเบศร - - - 33 81 
รวม 778 979 1,193 1,503 1,605 
      

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
รูปแบบของคาตอบแทน 2546 2547 

เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ 

310,241,177.35 บาท 334,450,975.04 บาท 

 
 

 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

องคกรจะดําเนินธุรกิจไปไดอยางตอเนื่องและมีความเติบโตนั้น บุคลากรเปนผูที่มีสวนสําคัญ
อยางยิ่ง และยังเปนทุนมนุษยที่มีคาที่สุดขององคกร บริษัทฯจึงจัดใหมีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู
ความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง ในรูปแบบการฝกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
บริษัท ฯ ตลอดทั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาองคกร และพัฒนาบุคคลใหพนักงานไดมีสวนรวมนอกจากนี้  
ยังไดสนับสนุนใหพนักงานเขารับการศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
 ฝายทรัพยากรมนุษย ซึ่งรับผิดชอบดานการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร พัฒนาองคกร พัฒนา
บุคลากร และการบริหารงานบุคคล  นอกจากนี้ยังไดรวมกับทุกสายงานและแผนก ดําเนินการพัฒนา
องคกรและพนักงานในหลายแขนงตลอดป 2547 ดังนี้ 
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• การพัฒนาองคกร 
1. นําระบบการทํางานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ไปใชปฏิบัติงานใน    

ทุกสาขา เพื่อใหการทํางานของทุกแผนกมีมาตรฐานเดียวกัน และดําเนินการตรวจ       
ติดตามภายในที่สาขาปนเกลา และสาขาอื่น ๆ ตอไป 

2. เพื่อใหองคกรไดพัฒนาอยางตอเนื่องและพนักงานทุกระดับไดมีสวนรวม บริษัทฯได
ดําเนินการจัดประกวดโครงการศูนยการคาดีเดน หรือโครงการ CPN Best Quality 
Award ครั้งที่ 4 เพื่อสงเสริมใหทุกสาขาดําเนินกิจกรรมที่ชวยพัฒนาในดานการประหยัด
พลังงาน การบริการ และการพัฒนาระบบงาน  

3. เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทําใหองคกรมี
สภาพแวดลอมที่นาทํางาน ทางบริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง  

4. บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความสําคัญของการวางแผน การบริหาร และการพัฒนาองคกรโดยให
พนักงานในระดับบริหารทุกระดับมีสวนรวม  จึงไดจัดการประชุม The Tenth Annual 
Management Conference 2004 ขึ้นในเดือนกันยายน 2547 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โดยมีพนักงานตั้งแตระดับผูจัดการอาวุโสขึ้นไปจนถึงประธานคณะกรรมการบริหาร     
เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ โดยในป 2547 นี้ไดเนนการประชุมดานการวางแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว ป 2006 – 2010 เพื่อวางเปาหมาย , แผนงานในอนาคต 5 ปของ
บริษัทใหเจริญเติบโตอยางมั่นคงตอไป 

5. ไดนําตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ที่จัดทําขึ้นทั้งระดับองคกร, สายงาน, ฝาย, 
ศูนยการคาและแผนกมาใชอยางเปนทางการ 

6. ไดจัดทําโครงการ Succession  Plan & Career  Development  เพื่อเตรียมบุคลากร 
กลาวคือผูบริหารตําแหนงหลักของศูนยการคา 6 ตําแหนง ใหมีทดแทนอยูตลอดเวลา คือ  
ผูจัดการทั่วไปศูนยการคา, ผูจัดการแผนกอาคาร, ผูจัดการแผนกงานระบบ, ผูจัดการ
แผนกการเงิน ,  ผูจัดการแผนกลูกคาสัมพันธ ,  ผูจัดการแผนกสง เสริมการขาย              
เสร็จเรียบรอย และไดจัดใหมีการพัฒนา Successor เปนรายบุคคลตามแผนพัฒนาที่
กําหนดไว 

7. รวมกับบริษัทวัตสัน ไวแอท ( ประเทศไทย ) จํากัด จัดทําโครงการ Culture Modeling 
and Change Program เพื่อจัดสรางวัฒนธรรมเฉพาะของ CPN โดยในป 2547 บริษัท 
วัตสัน ไวแอท ไดทําการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง , Workshop ผูบริหารระดับกลางเพื่อ
หาวัฒนธรรมที่สอดคลองกับกลยุทธของบริษัท 

 

• การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ไดจัดการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง โดยเนนในการพัฒนาที่ตรงกับ     

ความ จําเปนในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไดแบงแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว 3 ประเภท 
ดังนี้ 
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1. การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานตําแหนง  เพื่อใหพนักงานทุกระดับชั้นมี          
ความสามารถในดานการจัดการการบริหารตามตําแหนงงาน เชน การพัฒนาการจัดการ
ในระดับผูบริหาร, การบริการที่เปนเลิศ, การสอนและแนะนํางาน, การทํางานและพัฒนา  
ทีมงาน เปนตน 

2. การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อใหพนักงานในแผนกตางๆ มีความรู   
ทักษะที่สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ของตนไดดียิ่งขึ้น และเปนการติดตาม
พัฒนาการของสายวิชาชีพตน 

นอกจากการฝกอบรมแลว ทางบริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการสัมมนาประจําปของ        
แตละฝาย เพื่อใหพนักงานไดรับความรูใหม ๆ ทางดานสายอาชีพของตน,  นโยบาย             
การดําเนินงานของฝาย และการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณของพนักงานจาก     

แตละศูนยฯ 
3. การพัฒนาบุคลากรตามเปาประสงคของบริษัทฯ เพื่อใหบุคลากรมีความรอบรูในดาน

การจัดการหรือวิทยาการตามที่บริษัทฯ ตองการ เชน 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตใหองคกร, 
ระบบ I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 0 , G o o d   C o r p o r a t e   G o v e r n a n c e เปนตน 

 

นอกจากการฝกอบรมดังกลาวขางตนแลว ในป 2 5 4 7  บริษัทฯ ยังไดดําเนินจัดทําแผน   
สืบทอดตําแหนงและพัฒนาอาชีพ (Succession Plan and Career Development)  ใหพนักงาน
ระดับผูจัดการทั่วไปศูนยการคา และ ผูจัดการแผนกตาง ๆ ของศูนยการคา เพื่อเปนการสรรหา      

ผูบริหารเพื่อทดแทนและพัฒนาพนักงานใหเติบโตในสายอาชีพ 
 

• การบริหารงานบุคคล  
บริษัทฯ ไดมีการจัดสวัสดิการใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจใหพนักงาน โดยจัดสรรสวัสดิการตาง ๆ อาทิ เชน สวัสดิการดานกีฬา การรักษาพยาบาล 
สันทนาการ การตรวจสุขภาพประจําป ฯลฯ เปนตน และในป 2547 นี้ ทางบริษัทฯไดจัดกิจกรรม
บริจาคสิ่งของ , หนังสือ จากประชาชนและพนักงานที่มีจิตศรัทธาทั่วไปตามศูนยการคาตาง ๆ ของ
บริษัทและนําไปมอบใหโรงเรียนบานหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

• ศูนยคัดเลือกและสรรหาบุคลากร  
บริษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยคัดเลือกและสรรหาบุคลากร เพื่อคัดเลือกและสรรหาพนักงาน   

ปอนทุกหนวยงาน สงผลใหบริษัทฯ เพิ่มมาตรฐานในการคัดเลือกและสรรหาพนักงานและได
พนักงานที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ 
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 ผังองคกรบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) 
 
      

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร

Board of Executive Directors

กรรมการผูจัดการใหญ

President & CEO

สํานกังานกรรมการผูจัดการใหญ

Office of the President

รองกรรมการผูจัดการใหญ

สายงานพัฒนาโครงการและบริหารงานกอสราง

Executive  Vice  President

Project  Development  &  Construction

รองกรรมการผูจัดการใหญ

สายงานบริหารทรัพยสิน

Executive  Vice  President

Property  Management

รองกรรมการผูจัดการใหญ

สายงานการเงินและบัญชี

Executive  Vice  President

Finance  &  Accounting

ฝายทรัพยากรมนษุย

Human Resources

ฝายสงเสริมการขาย

Sale Promotions

ฝายบัญชี

Accounting

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ

Information Technology

ฝายขาย

Leasing

แผนกพัฒนาการคาปลีก

Retail  Development

ฝายพัฒนาโครงการและบริหารงานกอสราง

Project Development & Construction

ฝายพัฒนาธุรกจิ

New Business  Development

แผนกกฎหมาย

Legal

คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit  Committee

สํานักงานตรวจสอบภายใน

Internal  Audit

แผนกตรวจแบบรานคา

I.A. Tenants  Co.

ฝายการเงิน(ปฏบิัติการ)

Finance Operation

ฝายการเงิน

Finance Treasury

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

สายงานพัฒนาโครงการและบริหารงานกอสราง

Senior  Vice  President

Project  Development  &  Construction

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ฝายการตลาด

Senior  Vice  President

Marketing

แผนกการตลาด

Marketing

แผนกพัฒนาธุรกจิอาหาร

Food Business Development

ฝายปฏิบัติการศูนยการคา

Shopping Center Operation

แผนกประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ

Public Relations & Customer Relations  
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ไดจัดใหมีนโยบาย 
และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อความมีประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจ และ
สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  รวมถึงขอพึงปฎิบัติ
สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน 
ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและ    
การเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ 

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดทําการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ืองระบบ
การควบคุมภายใน จากการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป 2547 วามิไดพบ
สถานการณใดๆเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาเปนจุดออนที่มีสาระสําคัญตาม     
มาตรฐานการสอบบัญชีหมวดรหัส 400 - การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน ซึ่งจุดออนที่มี
สาระสําคัญตามที่กลาวถึงตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีดังกลาวหมายถึง จุดออนในระบบการควบคุมภายใน     
ที่อาจมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแนบรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบระบบการ   
ควบคุมภายในจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มา ณ ที่นี้ดวย 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทานผูถือหุน  บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา  จํากัด(มหาชน) 
 
 ตามที่บริษัทไดแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ  มีผลตั้งแตวันที่  9 กรกฎาคม  2545 ประกอบดวย      
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ 3 ทาน ซึ่ง 1 ในนั้นเปนผูมีความรูและประสบการณดานการบัญชี  โดย     
คุณไพฑูรย ทวีผล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  คุณสุนันทา  ตุลยธัญ และคุณจักกชัย พานิชพัฒน เปน    
กรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทโดยสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในป 2547  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 ครั้ง  โดยในบางครั้งมีการหารือกับฝายบริหาร      
ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในตามวาระอันควร ซึ่งการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงาน แสดง
ความเห็นและใหขอเสนอแนะอยางอิสระตามที่พึงจะเปน  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
1. สอบทานและใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําป วาไดมีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่ สําคัญ รายการที่ เกี่ยวของกันและรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง              
ผลประโยชนอยางเพียงพอ กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้งเสนอความคิดเห็นตอ   
แผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

2. พิจารณาและเสนอแนะแผนการตรวจสอบประจําปและรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน 
กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพสากล รวมทั้งพิจารณา
และใหการสนับสนุนดานอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยและกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทอยางสม่ําเสมอ  

4. สอบทานการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
5. สงเสริมและติดตามผลการพัฒนากระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่อง และเสนอใหมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะแลว 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 รวมทั้งอยูระหวางการสมัครเขารับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการ 

6. เสนอและสนับสนุนใหบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอความเห็นใหบริษัทวาจางบริษัท      
ที่ปรึกษาภายนอก (บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด)  เพื่อใหบริการจัดทําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงใหเปนมาตรฐานและมีความชัดเจน ซึ่งบริษัทไดเร่ิมดําเนินการแลว 
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7. พิจารณาคาตอบแทนงานบริการสอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีเดิม ซึ่งไดตอรองคาตอบแทนใหมีความเหมาะสม

กับขอบเขตงาน โดยไมเปรียบเทียบราคากับรายอื่นเนื่องจากไดมีการเปรียบเทียบราคาในปที่ผานมาแลว           
จนไดเสนอคณะกรรมการบริษัทใหแตงตั้ง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทสําหรับป 2548 ตอไปอีกหนึ่งป โดยมีคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1.43 ลานบาท เพื่อนําเสนออนุมัติตอ      
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

8. พิจารณาและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเปาหมายที่จะ   
นาํมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรอบป 2548  

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงาน

ทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
                  (นายไพฑูรย ทวีผล) 
            ประธานกรรมการตรวจสอบ 

18 กุมภาพันธ  2548 
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รายงานจากผูสอบบัญชี 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 
 

คณะกรรมการบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานเซ็นทรัล เวิลด 
ชั้น 31-33 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

เร่ือง ระบบการควบคุมภายใน 
 

เรียน คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สําหรับป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ขาพเจาไดทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกําหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่จะใช ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อแสดงความเห็น
ตอ งบการเงิน มิใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ฝายบริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  มีความรับผิดชอบในการจัดใหมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ  
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของผูบริหารที่จะใหเกิดความมั่นใจเทาที่จะสามารถทํา
ไดวาการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผบริหาร         
การปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกันและการตรวจพบทุจริตและขอผิดพลาด ความถูกตองและความครบถวนของ
การบันทึกบัญชีและการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือไดอยางทันเวลา 

ู

จากการพิจารณาระบบการควบคุมภายในดังกลาวขาพเจามิไดพบสถานการณใดๆเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ
บริษัทซึ่งขาพเจาพิจารณาแลวเห็นวาเปนจุดออนที่มีสาระสําคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีหมวดรหัส 400 -         
การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน จุดออนที่มีสาระสําคัญตามที่กลาวถึงตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบบัญชีดังกลาวหมายถึง จุดออนในระบบการควบคุมภายในที่อาจมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอ       
งบการเงิน 
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รายงานฉบับนี้ออกเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบแบบ 56-1 
เทานั้น จึงไมเหมาะสมที่จะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

บุญมี งดงามวงศ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3673 

บริษัท ไพรวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด     
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บริษัทฯและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 26 ซึ่งสามารถสรุปตามประเภทรายการได ดังตอไปนี้ 

1. การใหเชาพื้นที่ และการใหบริการแกกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯมีรายไดคาเชา และคาบริการ จากการใหเชาพื้นที่ และการใหบริการแกกิจการและบุคคลที่          
เกี่ยวของกัน ในป 2547 ดังแสดงในงบการเงินรวมเปนจํานวน 547 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

มูลคารายการระหวางกันงวดสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2547 (ลานบาท) บริษัทที่เกี่ยวของ/ความสัมพันธกบับริษัท ลักษณะรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 
บริษัท เซ็นทรลัเรียลตี้ เซอรวสิ จํากัด/         ใหเชาระบบไฟฟา         

สาขารามอนิทรา
- 55.89 

 บริษัทยอยที่ CPN ถือหุน 99.99%          
บริษัท เซ็นทรลัฟูดอเวนิว จํากัด/             ใหเชาพื้นที่เพื่อประกอบ

กิจการศูนยอาหาร
ภายในศนูยการคา

- 24.66 
บริษัทยอยที ่CPN ถือหุน 99.99%                           

บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา พระราม3 จํากัด/     0.22 0.01  บริษัทยอยที่ CPN ถือหุน 60.53%        
คาบริการจากการเชา  
พื้นที่ 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด(มหาชน)/
บริษัทที่เกี่ยวของกัน และมีกรรมการรวมกัน Bangkok 

Convention Center  

21.03 21.03 

กลุมบริษัทขายอาหารฟาสตฟูด/       ใหเชาพื้นที่เพื่อประกอบ
กิจการรานอาหาร
ภายในศนูยการคา อัน
ไดแก

บริษัทที่เกี่ยวของกัน และมีกรรมการรวมกัน
ประกอบดวย

100.50 51.54 

1. บริษัท เซ็นทรลัไอศครมี จํากัด 
2.

Baskin Robbins 
Pizza Hut 
Mister Donut 
Auntie Anne’s 
KFC 
 

  
 บริษัท เซ็นทรลัเรสตรองส กรุป จํากัด 
 บริษัท ไทยเฟรนไชซิ่ง จํากัด 3.

4. บริษัท ฟูดโนเวลตี้ จํากัด 
5. บริษัท เซ็นทรลัพิซซา จํากัด 
6. บริษัท เซ็นทรลัฟาสตฟูด กรุป จํากัด

รายการระหวางกัน 
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มูลคารายการระหวางกันงวดสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2547 (ลานบาท) บริษัทที่เกี่ยวของ/ความสัมพันธกบับริษัท ลักษณะรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 
กลุมบริษัทหางสรรพสินคาเซน็ทรัล/    
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน และมีกรรมการรวมกัน
ประกอบดวย

ใหเชาพื้นที่เพื่อประกอบ
กิจการหางสรรพสินคา
ภายในศนูยการคา 

173.45 32.43 
 

1. บริษัท สรรพสนิคาเซ็นทรัล จํากัด 
2. บริษัท ซีอาร เชียงใหม (ประเทศไทย) จํากัด 
3. บริษัท หางเซน็ทรัลดีพารทเมนสโตร จํากัด 

 
  

กลุมบริษัทคาปลีกและอื่น ๆ /  บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
และมีกรรมการรวมกัน
ประกอบดวย

ใหเชาพื้นที่เพื่อประกอบ
กิจการรานคาภายใน
ศูนยการคา อนัไดแก

251.84 96.57

 1. บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน จํากัด 
  2. บริษัท ซีเทรคสากล จํากัด 
  3. บริษัท ซีอารซี เอโฮลด จํากัด 
  4. บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด 
  5. บริษัท ฟูดส แอนด เซอรวิส จํากัด 
  6. บริษัท บ๊ิกแชมป จํากัด 
  7. บริษัท ปริญญอินเตอรเทรด จํากัด 
  8. บริษัท เซ็นทรัลกาเมนทแฟคทอรี่ จํากัด 
  9. บริษัท ซี อาร ซี เอโฮลด แอรพอรต จํากัด
10. บริษัท ภัตตาคารญี่ปุน ฟูจิ จาํกัด 
11. บริษัท รากาซเซ เครื่องหนัง จํากัด 
12. บริษัท หองอาหารซากุระ จํากดั 
13. บริษัท เอิรธแคร จํากัด 
14. บริษัท ซี อาร ซี สปอรต จํากดั 
15. บริษัท พระราม 3 ควิซีน จํากดั 
16. บริษัท ออฟฟช คลับ(ประเทศไทย) จํากัด 
17. บริษัท สปารเกตตี้ แฟคทอรี่ จํากัด 
18. บริษัท เตียง จิราธิวัฒน จํากัด 
19. บริษัท เซ็นทรัล อินเตอรพัฒนา จํากัด 
20. บริษัท เซ็นทรลัฟูดรีเทล จํากัด 
 

Watson 
Hush Puppy 
TOPS Supermarket 
Guess 
ZEN  
Bata 
Lee Coopers 
G2000, U2  ฯลฯ 
TOPS Supermarket 
FUJI 
Ragazze 
Sakura 
Body Shop 
Super Sport 
FUJI 
Office Depot 
Spaghetti Factory 
คาบริการ Lease Line 
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มูลคารายการระหวางกันงวดสิ้นสุด   
31 ธ.ค. 2547 (ลานบาท) บริษัทที่เกี่ยวของ/ความสัมพันธกบับริษัท ลักษณะรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 
21. บริษัท บีทูเอส จํากัด 
22. บริษัท พัทยามิล แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกัด 
23. บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 
24. บริษัท ฟูจิพีเค จํากัด 
25. บริษัท ฟูจิ อนิเตอรฟูดส จํากดั 
26. บริษัท ฟูดสกิมมิคส จํากัด 
27. บริษัท ฟูดส เพลสเซอร จํากัด 
28. บริษัท ฟูดส มิลเลนเนียม จํากัด 
29. บริษัท โฟโต อองโวค จํากัด 
30. บริษัท ริเวอรไซด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั 
31. บริษัท ซีอารซี เพาเวอร รีเทล จํากัด 
32. บริษัท เอฟ เอฟ แอนด ดี อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 

B2S 
FUJI 
POWER  BUY  
FUJI 
เพียเนทตา 
เพียเน็ตตา 
ZEN 
ZEN 
โฟโตอองโวค 
FUJI 
HOME WORK 
FUJI 

  

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ  
รายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทดังกลาวขางตนลวนเปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทได

ตรวจสอบแลววา อัตราคาเชา และคาบริการที่บริษัทฯและบริษัทยอยเรียกเก็บจากรานคาของบริษัทในกลุม เมื่อ    
เทียบเคียงกับรานคาอื่นที่เชาอยูในบริเวณติดกัน และ/หรือ ใกลเคียงในชั้นเดียวกัน สวนใหญมีอัตราใกลเคียงกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับรานคาประเภทเดียวกันที่อยูในบริเวณติดกัน และ/หรือ ใกลเคียงในชั้นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทําเล 
ขนาดพื้นที่ ระยะเวลาที่เชา เวลา และประเภทของการเชา  

สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันไมแตกตางจากรายการคาปกติทั่วไป โดยจะเปนไปตาม
ระเบียบการอนุมัติของบริษัทที่ไดประกาศไว อาทิเชน กรณีการใหสวนลดคาเชาจะตองมีผูมีอํานาจอนุมัติ ไดแก           
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายขาย และกรรมการผูจัดการใหญ ตามลําดับ 

2. การเชาพื้นที่ และการใชบริการจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
ในบางโครงการบริษัทฯมีการเชาพื้นที่ และ/หรือ ใชบริการจากบริษัทฯที่เกี่ยวของเพื่อประกอบกิจการ สงผล

ใหบริษัทฯมีตนทุนคาเชา และคาบริการ ที่เปนรายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน อันไดแก การจายคาเชาที่ดิน 
และอาคาร ซึ่งมีรายการที่เปนสาระสาํคัญ ดังตอไปนี้ 
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มูลคารายการระหวางกันงวดสิ้นสดุ 
31 ธ.ค. 2547 (ลานบาท) บริษัทที่เกี่ยวของ/ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

กองทุนรวมธุรกจิไทย 2/                             
กองทุนสังหาริมทรัพยที่ CPN ถือหนวยลงทุน
100% ของหนวยลงทุนประเภทเจาของ

บริษัทฯเชาอาคารเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา จากกองทุน เพื่อดําเนิน
กิจการศูนยการคา

- 144.77

บริษัท สรรพสินคาเซน็ทรัล จํากดั/       
บริษัทที่เกี่ยวของกัน และมีกรรมการรวมกัน

บริษัทฯเชาพ้ืนที่ในอาคารที่  บจ.
สรรพสินคาเซ็นทรัล เปนเจาของ 
เพื่อดําเนินกิจการศูนยการคา

19.44 16.46

กลุมบริษัทคาปลีกและอื่นๆ/              
บริษัทที่เกี่ยวของกัน และมีกรรมการรวมกัน
ประกอบดวย

บริษัทฯเชาพ้ืนที่เพ่ือประกอบกจิการ
ศูนยการคาในโครงการตางๆ 

12.58 50.21

1. บริษัท เซ็นทรัลพัทยา จํากัด 
2. บริษัท ซีอารซีเพาเวอรรีเทล จํากัด 
3. บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด 
4. บริษัท อีคอน อินเตอรเทรด จํากัด 
5. บริษัท ซีอาร เชียงใหม (ประเทศไทย) จํากัด 
6. บริษัท เซ็นทรัล อินเตอรพัฒนา จํากัด 
7. บริษัท ซี อาร ซี เอโฮลด จํากัด 
8. บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด

 
 
 
 
   

 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ  

 ในศูนยการคาบางโครงการที่บริษัทฯไดลงทุนรวมกับหางสรรพสินคา อาคารจะถูกแบงเปน 2 สวน คือ   
อาคารศูนยการคา และอาคารหางสรรพสินคา ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯจะเขาไปเชาพื้นที่ขนาดใหญบนสวนอาคาร      
หางสรรพสินคา เพื่อพัฒนาเปนพื้นที่ขายตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯจะพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะไดรับจาก 
รายไดคาเชาและคาบริการ เปรียบเทียบกับตนทุนคาเชาพื้นที่ที่บริษัทฯตองจายใหกับหางสรรพสินคาเปนหลัก ซึ่งคาเชา
จะคํานวณจากตนทุนรวมในการกอสรางเปนหลัก (ดังรายละเอียดในหัวขอ ”นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการ
ระหวางกันในอนาคต ขอ 2.3.3”) 

3. การกูยืมและการใหกูยืมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

3.1 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯมียอดเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ ส้ินป 2547 เปนจํานวน 29.34 ลานบาท โดย
เปนเงินใหกูยืมระยะสั้น ไมมีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม (ดังรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 26) 
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3.2 เงินกูยืมจากบริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯมียอดเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ ส้ินป 2547 เปนจํานวน 2.9 ลานบาท โดยเปน
เงินใหกูยืมระยะสั้น ไมมีหลักประกัน และ มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม (ดังรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 26) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ  

ทุกรายการที่ เกิดขึ้น อยูภายใตมีนโยบายการกูยืมและการใหกูยืมกับบุคคลที่ เกี่ยวของของบริษัทฯ               
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

กรณีการกูยืมและการใหกูยืมแกบริษัทยอย (ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99) 

บริษัทมีนโยบายใหบริษัทยอยกูยืมเงินจากบริษัทแมได ในกรณีที่มีความตองการใชเงิน ในขณะเดียวกัน   
บริษัทยอยสามารถใหเงินกูยืมแกบริษัทได หากบริษัทยอยมีเงินเหลือและบริษัทมีความตองการใชเงินกูจากบริษัทยอย 
โดยจะเปดเปนบัญชีเดินสะพัดระหวางกัน และจัดทําตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานการกูยืมระหวางกัน อัตราดอกเบี้ย   
ที่ใชจะอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ผูอนุมัติรายการระหวางกัน ไดแก ผูอํานวยการฝายการเงิน รองกรรมการ        
ผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญชี และกรรมการผูจัดการใหญ ตามลําดับ  

กรณีการกูยืมและการใหกูยืมแกบริษัทรวมคา(ซึ่งบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 50 แตนอยกวา รอยละ 99.99)  

บริษัทมีนโยบายใหบริษัทรวมคาหาแหลงเงินกูของตัวเอง เวนแตกรณีมีความจําเปนเรงดวนที่จะใชเงิน บริษัท
รวมคาจะกูจากผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุน โดยผานการอนุมัติรายการจาก รองกรรมการผูจัดการใหญสายงาน    
การเงินและบัญชี  กรรมการผูจัดการใหญ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ และมีการจัดทําตั๋วสัญญาใชเงินเปน
หลักฐานการกูยืมระหวางกัน อัตราดอกเบี้ยที่ใชจะอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

กรณีการกูยืมและการใหกูยืมแกบริษัทรวม(ซึ่งบริษัทถือหุนนอยกวารอยละ 50) 

การอนุมัติการทํารายการจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจัดทําตั๋วสัญญาใชเงินเปน
หลักฐานการกูยืมระหวางกัน อัตราดอกเบี้ยที่ใชจะอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

4. การเชาที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทฯไดเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารศูนยการคา จาก บจ. หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร สําหรับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา, บจ. เซ็นทรัลพัทยา สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล        
เซ็นเตอร พัทยา ซึ่งคาเชาที่ดินเปนการจายแบบครั้งเดียวเมื่อทําสัญญา ไมมีการจายรายป และการทําสัญญา           
ตางตอบแทนการใชประโยชนจากที่ดินจาก บจ. เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 
บริษัทฯจายคาเชาที่ดินเปนรายป และทุกรายการไดผานขั้นตอนการตรวจสอบกอนที่บริษัทฯ จะจดทะเบียนเขาเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยไดกําหนดเรื่องการประเมิน
ราคาของสินทรัพยแลว สวนการจายคาตอบแทนระหวางกันเปนไปตามที่กําหนดในสัญญาอยูในขอบเขตการ
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ตรวจสอบของ ผูสอบบัญชีของบริษัท (รายละเอียดสัญญาเชา ดังปรากฎในหัวขอ “สินทรัพยที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ”) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ  

 บริษัทฯมีนโยบายพัฒนาศูนยการคาบนทําเลที่มีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนการลงทุนที่คุมคาใหกับ
บริษัทฯ ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯจะพัฒนาศูนยการคารวมกับธุรกิจของบริษัทในกลุม เชนหางสรรพสินคา หรือโรงแรม       
จะทําโดยใหบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปนผูซื้อ หรือเชาที่ดินทั้งโครงการจากเจาของที่ดิน และจะแบงที่ดินใหกันโดย   
การใหเชา หรือเชาชวงตามสัดสวนพื้นที่ที่ตองการใชในราคาทุนบวกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการจายคาตอบแทน
การเชาที่ดินทุกรายการจะอยูภายใตการตรวจสอบของผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ 

5. การค้ําประกันหนี้สินแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯไดแสดงรายการภาระค้ําประกัน ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน 
ภายหนา ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทหลักๆ 

1. การคํ้าประกันวงเงินตามหนังสือค้ําประกันการใชไฟฟาที่ธนาคารออกใหแกบริษัทยอย ประมาณ 156 
ลานบาท 

2. การค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ตอกองทุนรวม     
ธุรกิจไทย 1 วงเงินรวม 392 ลานบาท ซึ่งเปนการค้ําประกันตามสัดสวนการถือหุน 

3. การค้ําประกันเงินกูของบริษัทฯยอย วงเงินรวม 4,892 ลานบาท 

 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ  

 บริษัทฯมีนโยบายค้ําประกันใหแกบริษัทยอย ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ และไมมีการการวาง       
หลักประกันเพื่อค้ําประกันหนี้สินใดๆใหกับบริษัทยอย จะค้ําประกันใหในฐานะบริษัทฯแมเทานั้น 

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนวงเงิน เปนสัดสวนไมสูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันจากบริษัทนั้นๆดวย แสดงใหเห็นวาบริษัทฯมีความเสี่ยงจากการเปน                   
ผูค้ําประกันต่ํา สวนการใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย และบริษัทรวม ก็เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน และบริษัทฯ   
มีการคิดดอกเบี้ยเงินกูตามราคาตลาด  

6. การรับจางบริหารงานและการวาจางบริหารงานกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯไดรับจางบริหารงานใหกับบริษัทยอย, กิจการรวมคา และบริษัทที่เกี่ยวของกัน สงผลใหบริษัทฯมี   
รายไดคาบริหารงาน อันไดแก คาบริหารงานขาย คาบริหารงานกอสราง และคาบริหารศูนยการคา เรียกเก็บตามราคาที่
ตกลงกัน ซึ่งเปนราคาอางอิงกับราคาตลาดที่เปนเงื่อนไขตามปกติของธุรกิจ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการ คือ กรณีเปนคาบริหารงานขาย บริษัทจะจัดทําขอเสนอคาจางใหแก
บริษัทผูวาจาง ไมวาจะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ บริษัทรวมคา หรือ บริษัททั่วไป ตามอัตราที่กําหนดไวของบริษัท กรณีเปน
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ในป 2547 บริษัทฯไดเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1)  กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไดเขาทําบันทึกขอตกลงกับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (บริษัทที่มี           

ผูถือหุนใหญเปนกลุมเซ็นทรัล) ใหเชาหรือเชาชวงที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเฉพาะสวนอาคารโรงแรมเพื่อ
พัฒนา และใชประกอบธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ เปนระยะเวลา 29 ป โดยกองทุนรวม     
ธุรกิจไทย 4 จะไดรับคาเชารวมตลอดอายุสัญญาเทากับ 1,188,750 ,000 บาท ซึ่งการทํารายการดังกลาว
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ไมมีสวนไดสวนเสีย มีที่ปรึกษาทางการเงินเขารวมพิจารณาและ    
ใหความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบเรียบรอย
แลว นอกจากนี้บริษัทไดทําการเปดเผยรายละเอียดการทํารายงานดังกลาวขางตนตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547 

2)  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดตอสัญญาวาจาง บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด 
(บริษัทที่ มีผูถือหุนใหญเปนกลุมเซ็นทรัล) เปนผูใหบริการดานการบริหาร และเปนที่ปรึกษาใน             
การบริหารงานกําหนดนโยบายตางๆ ตลอดจนใหขอแนะนําที่เปนประโยชนทางธุรกิจ อายุสัญญา 2 ป    
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2548 (สัญญาเดิมมีอายุ 2 ป เชนกัน เริ่มตั้งแต           
1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2546) โดยจายชําระคาบริการดานการบริหารในอัตรา 0.8% ของ    
รายไดคาเชาและคาบริการ ทั้งนี้มูลคารวมของรายการรวมสูงสุดไมเกิน 116,100,000 บาท (อัตรา
เดียวกับสัญญาเดิม) ทั้งนี้บริษัทไดทําการเปดเผยขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยเมื่อ     
วันที่ 16 ธันวาคม 2547 

ขั้นตอนอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
นอกจากการอนุมัติการทํารายการตามระบบงาน จากผูมีอํานาจตามสายงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ผูมีหนาที่

รับผิดชอบหลักในการทําธุรกรรมที่เปนรายการที่ เกี่ยวโยงกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตางตองตระหนักถึง          
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น และตองใชความระมัดระวังในการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก รวมถึงกระบวนการอนุมัติตองโปรงใสและเปนไปตามกฎ ระเบียบ     
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการทําธุกรรมที่เกี่ยวโยงกัน โดยยึด 
มูลคาของรายการเปนหลัก คือ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลคามากกวา 1 ลานบาท จะตองไดรับการพิจารณารายการ
และใหความเห็นชอบจากผูอํานวยการฝายการเงินกอนเขาทํารายการทุกครั้ง และกรณีที่ผูอํานวยการฝายการเงิน
พิจารณาวารายการที่เกี่ยวโยงนั้นตองเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือขออนุมัติคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการแจงการทํารายการตอตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย และ/หรือขออนุมัติตามลําดับขั้นตอไป ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางครบถวน
กอนเขาทํารายการ  ซึ่งขั้นตอนดังกลาวทั้งหมดไดกําหนดอยูในระเบียบของบริษัทวาดวยเรื่อง “ระเบียบวาดวยการทํา
ธุรกรรมกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” และผูที่เกี่ยวของทุกฝายตองลงนามรับทราบและทําความเขาใจซึ่งหากมี     
การละเลยหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด ถือเปนการกระทําผิดระเบียบของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหาร
จะตองลงนามรับรองทุกๆ ส้ินปวาในปที่ผานมาไมไดมีการทํารายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือหากมีก็ได
ดําเนินการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เรียบรอยแลว 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 บริษัทคาดวารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต 
โดยนโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตยังคงมีลักษณะใกลเคียงกับปที่ผานมา เนื่องจากบริษัท
ในกลุมเซ็นทรัลลวนอยูในธุรกิจคาปลีก รายการระหวางกันจึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัท
ฯจึงไดวางแนวนโยบายการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไวอยางชัดเจน เพื่อความโปรงใสในการ
ประกอบธุรกิจ และเปนแนวทางปฏิบัติใหกับผูที่เกี่ยวของ ดังนี้  

1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจพัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย โดยเนน
การพัฒนาศูนยการคาในบริเวณที่สามารถใหผลตอบแทนการลงทุนกับบริษัทอยางคุมคา โดยบริษัทฯ จะจัดหาที่ดินที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาโครงการโดยการซื้อ/เชา หรือวิธีอื่นใดจากบุคคลภายนอกโดยตรง (ยกเวนในกรณีที่มีเหตุจําเปน) 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

2.  การรวมดําเนินธุรกิจระหวาง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กับบริษัทในเครือ บริษัทรวมและ
บริษัทที่เกี่ยวของ  (“บริษัทในกลุม”) 

2.1 การคิดราคาคาเชาระยะสั้น ราคาคาเชาระยะยาว จากรานคาซึ่งเปนของ “บริษัทในกลุม” ที่มาเชาใน
พื้นที่ศูนยการคา ทางบริษัทฯ จะคิดราคาตามราคาตลาดที่คิดกับลูกคาชั้นดี  ทั้งนี้บริษัทจะจัดใหมี   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความเห็นถึงรายการดังกลาวในงบการเงินประจํางวดการบัญชีดวย 

2.2  หากมีการซื้อขายที่ดินจาก “บริษัทในกลุม” จะใชนโยบายดังนี้คือ 
  -  การซื้อขายที่ดินจากบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาพัฒนาศูนยการคารวมกับธุรกิจ

ของบริษัทในกลุม เชน โรงแรม หรือหางสรรพสินคา จะทําโดยใหบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปนผูซื้อที่ดิน
จากบุคคลภายนอกทั้งผืนและเมื่อออกแบบแปลนโครงการแลวเสร็จ บริษัทผูซื้อที่ดินจะขายที่ดินสวน
อื่น เชน สวนที่จะพัฒนาเปนโรงแรมหรือหางสรรพสินคาออกในราคาทุนบวกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง 

2.3 การรวมลงทุนระหวางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  และหางสรรพสินคาในกลุมหรือบริษัท
ที่เกี่ยวของอื่นที่มีการกอสรางรวมกัน (2.3.1 และ 2.3.2) หรือที่มีการเชาพื้นที่ใหญกับบริษัท (2.3.3) 

2.3.1 การกอสรางระหวางอาคารศูนยการคา กับอาคารหางสรรพสินคา 
         หลักการ  

 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปนเจาของสิทธิที่ดินในสวนของอาคาร 
ศูนยการคา และจะทําการกอสรางอาคารศูนยการคาบนที่ดินนั้น สวนหางสรรพสินคา



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

รายการระหวางกัน    
 

88 

 คาที่ดิน และคาใชจายในการกอสรางอาคารศูนยการคา ทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) จะเปนผู รับผิดชอบ สวนคาที่ดินและคาใชจายในการกอสราง        
หางสรรพสินคา ทางหางสรรพสินคาจะเปนผูรับผิดชอบ 

อย างไรก็ตามบริษัทไดกํ าหนดแนวทางใหมอีกรูปแบบหนึ่ ง  คือ  ใหบ ริษัท               
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) เปนผูรับผิดชอบคาที่ดิน และคาใชจายในการกอสราง
ทั้งโครงการ  โดยใหหางสรรพสินคาเปนผู เชาหลักแทนการแบงแยกที่ดินและ           
การกอสราง ซึ่งบริษัทไดใชนโยบายนี้สําหรับโครงการพระราม 2 ทั้งนี้การกําหนดราคา 
เปนไปตามหลักการขอ(2.3.3) 

2.3.2 พื้นที่รวม ไดแก อาคารที่จอดรถ และพื้นที่รอบนอกอาคารศูนยการคา 
         หลักการ  

โดยทั่วไปของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบตนทุนพื้นที่
สวนรวมทั้งหมด โดยถือเปนบริการใหแกลูกคาที่มาเชาพื้นที่ในศูนยการคา สําหรับ
นโยบายระหวางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) กับหางสรรพสินคาในกลุมเปน
ดังนี้ 

ก.   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด  (มหาชน) จะเปนเจาของกรรมสิทธิ์และ          
รับผิดชอบคาที่ดินพื้นที่รวม 

ข.     หางสรรพสินคาจะชวยออกคากอสรางตามแนวทางตลาด(Market Practice) 
ซึ่งเคยถือปฏิบัติมาดังนี้ 
- อาคารที่จอดรถ : ชวยออกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคากอสรางในสวนที่

หางสรรพสินคาจะตองจัดใหมีขึ้นตามกฎหมาย 
- พื้นที่รวม :  ชวยออกตามสัดสวนของพื้นที่ทั้งหมด (GROSS AREA) 

ค.   การบํารุงรักษาจะดําเนินการโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) และ
เรียก เก็บคาบริการจากหางสรรพสินคาตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
- สําหรับอาคารที่จอดรถ เรียกเก็บตามสัดสวนของพื้นที่จอดรถที่      

หางสรรพสินคาซึ่งจําเปนตองมีตามกฎหมาย 
- สําหรับพื้นที่รวม เรียกเก็บตามสัดสวนพื้นที่ทั้งหมด (GROSS AREA)  

หลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการลงทุนตามขอ 2.3.1 บริษัทจะรับผิดชอบ    
ตนทุนทั้งหมด ซึ่งหางสรรพสินคาจะไดรับการปฎิบัติเสมือนลูกคาที่มาเชาพื้นที่ในศูนยการคา  

2.3.3 หากมีการเชาพื้นที่ใหญซึ่งมีการตกลงกันตั้งแตออกแบบแปลนโครงการ, การคิดราคาเชา จะ
ใชตนทุนการกอสรางเปนหลักโดยคาเชาจะคํานวณจากการรวมตนทุนของ  

- ราคาตนทุนของที่ดิน และคากอสราง (รวมดอกเบี้ยในชวงกอสราง) เฉล่ียของพื้นที่นั้น 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

รายการระหวางกัน    
 

89 

- ราคาทุนของงานระบบของพื้นที่นั้น 
- ตนทุนจัดสรรของพื้นที่รวม 
- บวกคาใชจายในการดําเนินงาน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 งบกําไรขาดทุน
รวมและ งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน      
สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
แตละปที่แนบมานี้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั 
(มหาชน)  ตามลําดับ  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  

สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ      
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม    
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ 
ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ   
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
บุญมี  งดงามวงศ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3673 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย       
งบดุล       

      ตรวจสอบแลว       
                  ป  2545                   ป  2546                   ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพยหมุนเวยีน             
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,128,069,801 5.28 1,816,542,474 7.71 1,559,524,717 5.75
  เงินลงทุนช่ัวคราว 145,083,415 0.68 462,900,581 1.97 540,484,562 1.99
  ลูกหนี้การคา - สุทธิ 114,096,628 0.53 105,781,692 0.45 102,222,233 0.38
  เงินใหกูยืมระยะสัน้และเงินทดลองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 13,092,816 0.06 16,193,666 0.07 29,340,971 0.11
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 358,677,242 1.68 420,971,920 1.79 493,925,503 1.82
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,759,019,902 8.23 2,822,390,333 11.98 2,725,497,986 10.06
สินทรัพยไมหมุนเวียน          
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 27,736,064 0.13                          - 0.00                          -        -    
เงินลงทุนอื่น 22,791,887 0.11 22,131,838 0.09 1,000,000 0.00
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 163,693,275 0.77 254,453,841 1.08 364,870,290 1.35
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ-สุทธิ 19,331,913,236 90.45 20,342,164,655 86.38 23,860,578,058 88.03
สินทรัพยอื่น 67,965,416 0.32 108,732,048 0.46 152,344,348 0.56

     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 19,614,099,878 91.77 20,727,482,382 88.02 24,378,792,696 89.94

รวมสินทรัพย 21,373,119,780 100.00 23,549,872,715 100.00 27,104,290,682 100.00
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย     
งบดุล       
      ตรวจสอบแลว       
                  ป  2545                   ป  2546                   ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
หนี้สินหมุนเวียน             
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 10,411,346 0.05 11,174,174 0.05 12,079,753 0.04
  เจาหนี้การคา  457,188 0.00 1,105,865 0.00 2,253,151 0.01
  เงินกูยืมระยะสั้น,เงินทดรองจากกรรมการและ
กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,294,155 0.01 2,740,265 0.01 2,898,904 0.01
  สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป 4,085,495,155 19.12 1,033,469,200 4.39 1,022,570,722 3.77
  เจาหนี้ผูรับเหมากอสราง 752,817,722 3.52 141,366,846 0.60 296,004,354 1.09
  ภาษีเงินไดคางจาย 127,814,204 0.60 186,915,924 0.79 196,768,455 0.73
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,160,531,025 10.11 2,269,082,448 9.64 2,990,333,135 11.03
     รวมหนี้สนิหมุนเวียน 7,138,820,795 33.40 3,645,854,722 15.48 4,522,908,474 16.69
  หนี้สนิไมหมุนเวียน           
เจาหนี้อื่นระยะยาว                            - 0.00                            - 0.00 170,000,000      0.63 
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 43,300,000 0.20                            - 0.00                            -         -
เงินกูยืมระยะยาว  3,453,066,060 16.16 6,961,609,123 29.56 8,630,628,912 31.84
รายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนา 3,310,665,685 15.49 3,531,772,007 15.00 3,426,617,863 12.64
เงินมัดจํารับจากลูกคา 1,197,063,627 5.60 1,408,120,987 5.98 1,591,717,265 5.87
เงินค้ําประกันสิทธิการเชา 191,487,512 0.90 46,894,659 0.20 19,216,219 0.07
    รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 8,195,582,884 38.35 11,948,396,776 50.74 13,838,180,259 51.06

    รวมหนี้สนิ 15,334,403,679 71.75 15,594,251,498 66.22 18,361,088,733 67.74
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย     
งบดุล       
      ตรวจสอบแลว       
                  ป  2545                   ป  2546                   ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สวนของผูถือหุน          
ทุนเรือนหุน          

   ทุนจดทะเบียน(1) 2,000,245,000   2,178,816,000   2,178,816,000   

   หุนทั้งหมดชําระเต็มมูลคาแลว 2,000,245,000 9.36 2,178,816,000 9.25 2,178,816,000 8.04 
สวนเกินมูลคาหุน 1,186,139,250 5.55 2,007,565,850 8.52 2,007,565,850 7.41 
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อ
ขาย ( 35,356)    (0.00) 1,254,233      0.01 2,684,795      0.01 
คาความนิยมติดลบ 112,594,465 0.53 112,594,465 0.48 112,594,465 0.42 
กําไรสะสม          
  จัดสรรเปนทุนสํารอง 121,000,000 0.57 200,024,500 0.85 217,881,600 0.80 
  ยังไมไดจัดสรร 2,377,506,512 11.12 3,095,336,574 13.14 3,945,883,569 14.56 
สวนของผูถือหุนนอย 241,266,230 1.13 360,029,595 1.53 277,775,670 1.02 
      รวมสวนของผูถือหุน 6,038,716,101 28.25 7,955,621,217 33.78 8,743,201,949 32.26 

 รวมหนีส้ินและสวนของผูถือหุน 21,373,119,780 100.00 23,549,872,715 100.00 27,104,290,682 100.00 

     
หมายเหตุ :  ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2547 ประกอบดวย หุนสามัญ 2,000,245,000 หุน และ หุนบุริมสิทธิ 178,571,000 หุน มูลคา 1 บาท/หุน 

(1) - ในวันที่ 17 ธ.ค.  2545 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 1,000 ลานบาท โดยการออกหุนที่ราคาพารมูลคา 10 บาท ตอ หุน เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม 
- ในวันที่ 2 ม.ค. 2546  บริษัทไดจดทะเบียนลดมูลคาหุนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุน(การแตกมูลคาหุน) จากมูลคาหุนละ 10 บาท  
   เปนมูลคาหุนละ 5 บาท 

     -  ในวันที่ 26 ก.พ. 2546  คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 79 ลานบาท เปนสํารองตามกฎหมายภายหลังการเพิ่มทุน        
     -  ในวันที่ 18 ก.ค. 2546 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนในการออกหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 35.7 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท   
         ใหกับกองทนุเพื่อการรวมลงทุน ในราคา 28 บาทตอหุน 
     -  ในวันที่ 25 ก.พ. 2547 คณะกรรมการของบริษัทมีมิตอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 17.9 ลานบาท เปนสํารองตามกฎหมาย 

-  ในวันที่ 10 พ.ค. 2547  บริษัทไดจดทะเบียนลดมูลคาหุนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุน(การแตกมูลคาหุน) จากมูลคาหุนละ 5 บาท   
   เปน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย        
งบกําไรขาดทนุและกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร        
      ตรวจสอบแลว        
   ป  2545    ป  2546    ป  2547    

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายได              
  รายไดคาเชาและบริการ 3,360,565,832 87.15 4,839,687,434 87.36 5,447,495,969 88.01
  รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 249,493,053 6.47 341,520,501 6.16 386,556,235 6.25
  ดอกเบี้ยรับ 82,557,012 2.14 33,486,390 0.60 31,937,969 0.52
  รายไดอื่น 163,342,922 4.24 325,328,148 5.87 323,517,054 5.23
     รวมรายได 3,855,958,819 100.00 5,540,022,473 100.00 6,189,507,227 100.00
ตนทนุและคาใชจาย    
ตนทุนการเชาและบริการ 1,532,221,484 39.74 2,563,331,276 46.27 2,861,543,952 46.23
ตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 188,155,474 4.88 255,788,454 4.62 294,190,527 4.75
คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร 620,067,917 16.08 802,780,098 14.49 844,033,438 13.64
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ 97,853,114      2.54                         - 0.00                         -         -
ดอกเบี้ยจาย 282,838,968 7.34 400,249,837 7.22 459,298,924 7.42
คาตอบแทนกรรมการ 1,387,000 0.04 1,807,088 0.03 2,410,000 0.04
       รวมตนทุนและคาใชจาย 2,722,523,957 70.61 4,023,956,753 72.63 4,461,476,841 72.08
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 1,133,434,862 29.39 1,516,065,720 27.37 1,728,030,386 27.92
ภาษีเงินได ( 254,382,791) (6.60) ( 321,505,808) (5.80) ( 399,152,885) (6.45)

กําไร(ขาดทุน) กอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 879,052,071 22.80 1,194,559,912 21.56 1,328,877,501 21.47
(กําไร)ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย ( 28,709,384) (0.74) 2,316,650      0.04 18,866,114 0.30
รายการพิเศษ : กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษทัยอย 97,515,869 2.53                         -         -                         -         -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 947,858,556 22.05 1,196,876,562 21.60 1,347,743,615 21.77

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรตนป 1,704,681,643  2,377,506,512  3,095,336,574  
จัดสรรเปนทุนสํารอง                         -  ( 79,024,500)  ( 17,857,100)  
เงินปนผลจาย ( 275,033,687)  ( 400,022,000)  ( 479,339,520)  
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรสิ้นป 2,377,506,512  3,095,336,574  3,945,883,569  
กําไรตอหุน       
      กําไร (ขาดทนุ) สุทธติอหุน ขัน้พื้นฐาน                  0.51                   0.60                   0.67  

 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย       
งบกระแสเงินสด       
  ตรวจสอบแลว 
   ป  2545    ป  2546    ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
   กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน             
กําไรสุทธิ        947,858,556 47.84     1,196,876,562 51.27     1,347,743,615 52.10 
ดอกเบี้ยจาย        282,838,968 14.28        400,249,837 17.15        459,298,925 17.76 
ภาษีเงินได        254,382,791 12.84        321,505,808 13.77        399,152,885 15.43 
สวนของผูถือหุนนอย          28,709,384       1.45          (2,316,650)       (0.10)        (18,866,114)        (0.73) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได     1,513,789,699 76.40     1,916,315,557 82.09     2,187,329,311 84.56 
รายการปรับปรุง          
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย        561,302,283 28.33        871,036,787 37.31        950,788,691 36.76 
หนี้สงสัยจะสูญ          (8,902,351)     (0.45)            2,053,402        0.09             (621,731) (0.02) 
ตัดจําหนายภาษีที่ไมขอคืน                         -           -                         -            -          20,930,604 0.81 
ตัดจําหนายภาษีหัก ณ ที่จาย          27,779,576       1.40                         - 0.00                         -            - 
ขาดทุนจากการดอยคาในโครงการระหวางกอสราง          27,814,502 1.40                         - 0.00                         -            - 
รับรูรายไดคาเชารับลวงหนา      (232,909,377)   (11.76)      (241,559,493)     (10.35)      (243,400,808)        (9.41) 
คาความนิยมติดลบตัดจําหนาย          (3,555,888)     (0.18)          (3,555,892)       (0.15)          (6,658,676)        (0.26) 
(กําไร)ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนอื่น            1,219,600       0.06          26,697,000 1.14                         - 0.00 
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน          (2,476,411)     (0.12)          21,800,826        0.93             (651,510)        (0.03) 
(กําไร)ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้        (97,515,869)     (4.92)        (67,374,072)       (2.89)                         -            - 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน          
- ลูกหนี้การคา(เพิ่มขึ้น)ลดลง            2,143,595 0.11            6,261,535 0.27            4,181,189 0.16 
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง      (180,410,349)     (9.11)        (62,294,679)       (2.67)      (131,100,230)        (5.07) 
- สินทรัพยอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง          12,145,274 0.61        (21,667,913) -0.93          24,414,021 0.94 
- เจาหนี้(ลดลง)เพิ่มขึ้น          (5,778,321) (0.29)               648,676        0.03            1,147,287           0.04 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น        411,267,246 20.76        186,496,511 7.99        395,167,745 15.28 
- รายไดคาเชาและคาบบริการรับลวงหนา(ลดลง)เพิ่มขึ้น            4,368,399       0.22        462,665,815 19.82        138,246,664 5.34 
- เงินมัดจํารับจากลูกคา(ลดลง)เพิ่มขึ้น        320,432,092 16.17        211,057,360 9.04        183,596,278 7.10 
- เงินประกันสิทธิการเชา(ลดลง)เพิ่มขึ้น          76,210,332 3.85      (144,592,853) (6.19)        (27,678,440) (1.07) 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได     2,426,924,032 122.49     3,163,988,567 135.54     3,495,690,395 135.14 
ดอกเบี้ย      (233,592,862)   (11.79)      (476,496,406)     (20.41)      (446,443,041)      (17.26) 
ภาษีเงินได      (211,978,300)   (10.70)      (353,164,653)     (15.13)      (462,500,761)      (17.88) 
    เงินสดสุทธิที่ไดรับจากการดําเนินงาน     1,981,352,870 100.00     2,334,327,508 100.00     2,586,746,593 100.00 

 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย       
งบกระแสเงินสด       
  ตรวจสอบแลว 
   ป  2545    ป  2546    ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน          
เงินสดรับจากการขาย/ลดเงินลงทุนช่ัวคราว     1,648,825,226   (26.78)          94,071,598       (3.30)        143,710,151       (3.60)
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว   (1,647,366,854)     26.75      (432,400,000) 15.17      (219,212,060) 5.49
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน        (10,000,000) 0.16          (4,901,758) 0.17        (13,147,305) 0.33
เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ   (6,167,314,157) 100.16   (2,508,281,314) 88.02   (3,927,509,408) 98.31
เงินสดจายลงทุนระยะยาวอื่น        (13,039,771)       0.21                         -            -                         -            -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น                         -           -                         -            -     21,131,856.00       (0.53)
เงินใหกูยืมรับชําระคืนจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน            5,487,880     (0.09)            1,800,908       (0.06)                         -            -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทที่เกี่ยวของกัน          25,650,000     (0.42)                         -            -                         -            -

   เงินสดสุทธิที่ไดรับจากกืจกรรมการลงทุน   (6,157,757,676) 100.00   (2,849,710,566) 100.00   (3,995,026,766) 100.00
           

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน            4,982,566       0.15            1,720,747 0.14               158,640 0.01
จายชําระคืนเงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน          (6,063,195)     (0.19)        (43,574,638)       (3.62)                         -            -
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน     4,075,000,000   124.77     1,865,000,000 154.92     2,983,850,000 259.18
เงินสดจายคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   (1,635,589,887) (50.08)   (1,340,345,993)   (111.34)   (1,353,406,704)   (117.56)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน(1)     1,000,122,500     30.62        999,997,600 83.07                         - 0.00
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยของผูถือหุนสวนนอย        102,510,805       3.14        121,080,015 10.06                         - 0.00
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน      (275,033,688) (8.42)      (400,022,000)     (33.23)      (479,339,520)     (41.64)

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน     3,265,929,101 100.00     1,203,855,731 100.00     1,151,262,416 100.00
    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด          
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ      (910,475,705)         688,472,673       (257,017,757)  
ยอดคงเหลือตนป     2,038,545,506      1,128,069,801      1,816,542,474  
ยอดคงเหลือปลายป    1,128,069,801     1,816,542,474     1,559,524,717  

           

เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด          
เงินสดและเงินฝากธนาคาร        900,549,801      1,736,044,021      1,437,724,717  

เงินฝากประจํา/ต๋ัวเงินฝากสถาบันการเงินที่ม ี
ระยะเวลานอยกวาหรือเทียบเทากับ 3 เดือน        227,520,000           80,498,453         121,800,000  
     1,128,069,801     1,816,542,474     1,559,524,717  

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน    96 

ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ    
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด(มหาชน) และ บริษัทยอย    

          

  ณ 31 ธันวาคม 2545 2546 2547 

LIQUIDITY RATIO       
  อัตราสวนสภาพคลอง 0.25 0.77 0.60
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.19 0.65 0.49
  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาถัวเฉลี่ย 34.08 50.09 59.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 11 7 6
PROFITABILITY RATIO       
  อัตรากําไรขั้นตน 52.34% 45.59% 45.91%
  อัตรากําไรสุทธิ 24.58% 21.60% 21.77%
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* 16.35% 15.76% 15.92%
EFFICIENCY RATIO       
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 4.43% 5.08% 4.97%
FINANCIAL POLICY RATIO       
  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 2.54 1.96 2.10
  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน** 1.26 1.01 1.11
  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน*** 1.04 0.72 0.86
  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย**** 8.90 7.64 7.50
  อัตราการจายเงินปนผล 42% 40% 40%
     

 * อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน      

  = (กําไรสุทธิ/สวนของผูถือหุน(ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย))     

 ** อัตราสวนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน     

  = เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และ เงินกูยืมรวมสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป / สวนของผูถือหุน 

 *** อัตราสวนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน     

  = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย- เงินสดเงินฝากธนาคาร และ เงินลงทุนช่ัวคราว) / สวนของผูถือหุน  

 **** อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย      

 =  (เงินสดสุทธิที่ไดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน(ไมรวมลูกหนี้อื่น)+ดอกเบี้ยจาย+ภาษีเงินได)/ดอกเบี้ยจาย 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากัด (มหาชน)      
งบดุล       

      ตรวจสอบแลว       

   ป  2545    ป  2546    ป  2547   
  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพยหมุนเวยีน             
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 618,863,978 4.01 296,898,204 2.19 206,039,377 1.27
  เงินลงทุนช่ัวคราว 990,000 0.01 102,279,589 0.75 103,713,576 0.64
  ลูกหนี้การคา - สุทธิ 50,959,566 0.33 52,009,719 0.38 71,479,159 0.44
  เงินใหกูยืมระยะสัน้และเงินทดลองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,212,492,275 7.86 189,199,624 1.40 174,875,488 1.08
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 148,407,508 0.96 112,965,898 0.83 130,989,729 0.81
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,031,713,327 13.18 753,353,034 5.56 687,097,329 4.23
สินทรัพยไมหมุนเวียน           
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3,531,561,470 22.91 2,018,488,328 14.89 3,437,775,376 21.18
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมคา 6,772,682,952 43.93 7,826,126,893 57.74 8,382,314,026 51.65
เงินลงทุนอื่น 1,000,000 0.01 1,000,000 0.01 1,000,000 0.01
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 136,772,190 0.89 149,630,266 1.10 162,646,233 1.00
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ-สุทธิ 2,875,575,752 18.65 2,742,083,387 20.23 3,493,769,941 21.53
สินทรัพยอื่น 68,001,661 0.44 63,916,088 0.47 64,054,648 0.39
     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 13,385,594,025 86.82 12,801,244,962 94.44 15,541,560,224 95.77

รวมสินทรัพย 15,417,307,352 100.00 13,554,597,996 100.00 16,228,657,553 100.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากัด (มหาชน)      
งบดุล       

      ตรวจสอบแลว       
   ป  2545    ป  2546    ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
หนี้สินหมุนเวียน             
  เจาหนี้การคา  2,187,300 0.01 2,579,169 0.02 2,413,152 0.01
  เงินกูยืมจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน 1,222,103,147 7.93 704,531,608 5.20 271,884,191 1.68
  สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป 3,495,135,587 22.67 611,590,000 4.51 587,989,256 3.62
  ภาษีเงินไดคางจาย 106,843,243         0.69 157,221,339 1.16 136,880,111 0.84
  เจาหนี้ผูรับเหมากอสราง 6,831,502 0.04 4,139,684 0.03 5,639,347 0.03
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 328,467,706 2.13 250,879,530 1.85 659,853,175 4.07
     รวมหนี้สนิหมุนเวียน 5,161,568,485 33.48 1,730,941,330 12.77 1,664,659,232 10.26
หนี้สินไมหมุนเวยีน            
เจาหนี้อื่นระยะยาว                         - 0.00                        - 0.00 170,000,000 1.05
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของ 1,532,735,849 9.94 1,346,515,849 9.93 1,187,336,836 7.32
เงินกูยืมระยะยาว 810,692,943 5.26 846,150,769 6.24 2,773,335,106 17.09
รายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนา 1,490,622,648 9.67 1,349,997,397 9.96 1,228,339,439 7.57
เงินมัดจํารับจากลูกคา 619,923,713 4.02 681,087,186 5.02 735,246,818 4.53
เงินค้ําประกันสิทธิการเชา 4,313,843 0.03 4,313,843 0.03 4,313,843 0.03
    รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 4,458,288,996 28.92 4,228,065,044 31.19 6,098,572,042 37.58
    รวมหนี้สนิ 9,619,857,481 62.40 5,959,006,374 43.96 7,763,231,274 47.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากัด (มหาชน)      
งบดุล       

      ตรวจสอบแลว       
   ป  2545    ป  2546    ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สวนของผูถือหุน          
ทุนเรือนหุน           
   ทุนจดทะเบียน(1) 2,000,245,000  2,178,816,000  2,178,816,000  

   หุนทั้งหมดชําระเต็มมูลคาแลว 2,000,245,000 12.97 2,178,816,000 16.07 2,178,816,000 13.43 
สวนเกินมูลคาหุน 1,186,139,250 7.69 2,007,565,850 14.81 2,007,565,850 12.37 
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ( 35,356) 0.00 1,254,233 0.01 2,684,795 0.02 
คาความนิยมติดลบ 112,594,465 0.73 112,594,465 0.83 112,594,465 0.69 
กําไรสะสม        0.00 
  จัดสรรเปนทุนสํารอง 121,000,000 0.78 200,024,500 1.48 217,881,600 1.34 
  ยังไมไดจัดสรร 2,377,506,512 15.42 3,095,336,574 22.84 3,945,883,569 24.31 
      รวมสวนของผูถือหุน 5,797,449,871 37.60 7,595,591,622 56.04 8,465,426,279 52.16 

 รวมหนีส้ินและสวนของผูถือหุน 15,417,307,352 100.00 13,554,597,996 100.00 16,228,657,553 100.00 

       
หมายเหตุ :  ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2547 ประกอบดวย หุนสามัญ 2,000,245,000 หุน และ หุนบุริมสิทธิ 178,571,000 หุน มูลคา 1 บาท/หุน 

(1) - ในวันที่ 17 ธ.ค. 2545 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 1,000 ลานบาท โดยการออกหุนที่ราคาพารมูลคา 10 บาท/หุน เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม
     -  ในวันที่ 2 ม.ค. 2546  บริษัทไดจดทะเบียนลดมูลคาหุนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุน(การแตกมูลคาหุน) จากมูลคาหุนละ 10 บาท 
เปน มูลคาหุนละ 5 บาท 
     -  ในวันที่ 26 ก.พ. 2546  คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 79 ลานบาท เปนสํารองตามกฎหมายภายหลังการเพิ่มทุน       
     -  ในวันที่ 18 ก.ค. 2546 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนในการออกหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 35.7 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท   
         ใหกับกองทนุเพื่อการรวมลงทุน ในราคา 28 บาทตอหุน    
     -  ในวันที่ 25 ก.พ. 2547 คณะกรรมการของบริษัทมีมิตอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 17.9 ลานบาท เปนสํารองตามกฎหมาย 
     -  ในวันที่ 10 พ.ค. 2547  บริษัทไดจดทะเบียนลดมูลคาหุนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุน(การแตกมูลคาหุน) จากมูลคาหุนละ 5 บาท 
เปน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากัด (มหาชน)      
งบกําไรขาดทนุและกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร      
       

      ตรวจสอบแลว       
   ป  2545    ป  2546    ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายได             
  รายไดคาเชาและบริการ 1,863,952,251 89.65 2,009,269,706 86.01 2,170,932,499 85.78 
  ดอกเบี้ยรับ 79,971,308 3.85 46,935,150 2.01 85,717,604 3.39 
  รายไดอื่น 135,248,210 6.50 279,751,013 11.98 274,291,033 10.84 
     รวมรายได 2,079,171,769 100.00 2,335,955,869 100.00 2,530,941,136 100.00 
ตนทนุและคาใชจาย         
ตนทุนการเชาและบริการ 633,247,831 30.46 715,933,865 30.65 763,417,819 30.16 
คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร 414,548,895 19.94 402,598,977 17.23 472,451,809 18.67 

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ 64,177,119 3.09                        - 0.00
 

- 
 

- 
ดอกเบี้ยจาย 216,952,156 10.43 248,864,767 10.65 246,203,269 9.73 
คาตอบแทนกรรมการ 1,387,000 0.07 1,807,088 0.08 2,410,000 0.10 
       รวมตนทุนและคาใชจาย 1,330,313,001 63.98 1,369,204,697 58.61 1,484,482,897 58.65 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 748,858,768 36.02 966,751,172 41.39 1,046,458,239 41.35 
สวนแบงในผลขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทยอย 453,382,579 21.81 551,631,198 23.61 700,438,261 27.68 
ภาษีเงินได ( 254,382,791) (12.23) ( 321,505,808) (13.76) ( 399,152,885) (15.77) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 947,858,556 45.59 1,196,876,562 51.24 1,347,743,615 53.25 
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรตนป 1,900,200,464  2,377,506,512   3,095,336,574   
จัดสรรเปนทุนสํารอง                            -  ( 79,024,500)   ( 17,857,100)   
เงินปนผลจาย ( 275,033,687)  ( 400,022,000)   ( 479,339,520)   
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรสิ้นป 2,573,025,333  3,095,336,574   3,945,883,569   
กําไรตอหุน          

      กําไร (ขาดทนุ) สุทธติอหุน ขัน้พื้นฐาน                      0.51                    0.60                        0.67   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน)       
งบกระแสเงินสด       
       

      ตรวจสอบแลว      
   ป  2545    ป  2546    ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
   กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน          
กําไรสุทธิ        947,858,556 122.12     1,196,876,562 153.79     1,347,743,615 154.69

ดอกเบี้ยจาย        216,952,156 27.95        248,864,767 31.98        246,203,269 28.26

ภาษีเงินได        254,382,791 32.77        321,505,808 41.31        399,152,885 45.81

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได     1,419,193,503 182.85     1,767,247,137 227.07     1,993,099,769 228.77

รายการปรับปรุง          

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย        171,758,723 22.13        178,324,283 22.91        207,631,538 23.83

หนี้สงสัยจะสูญ               (52,385)     (0.01)             (262,241)     (0.03)            1,664,686      0.19 

ตัดจําหนายภาษีหัก ณ ที่จาย          27,779,576      3.58                        - 0.00                        - 0.00

หนี้สงสัยจะสูญจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน            9,958,615 1.28                        - 0.00          (9,958,614) -1.14

รับรูรายไดคาเชารับลวงหนา        (84,510,112)   (10.89)        (84,141,538)   (10.81)        (76,567,739)     (8.79)

สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทยอย      (453,382,579)   (58.41)      (551,631,198)   (70.88)      (700,438,261)   (80.40)

(กําไร)ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนอื่น            1,219,600      0.16                        - 0.00                        - 0.00

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน          

- ลูกหนี้การคา(เพิ่มขึ้น)ลดลง        (17,233,173)     (2.22)             (787,912)     (0.10)        (21,134,126)     (2.43)

- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง          (8,798,204)     (1.13)          35,441,610       4.55        (18,023,831)     (2.07)

- สินทรัพยอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง          58,309,168 7.51            4,085,574       0.52             (138,561)     (0.02)

- เจาหนี้(ลดลง)เพิ่มขึ้น                 72,394      0.01               391,869       0.05             (166,017)     (0.02)

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น          51,027,865 6.57        (35,784,330)     (4.60)          56,117,762 6.44

- รายไดคาเชาและคาบบริการรับลวงหนา(ลดลง)เพิ่มขึ้น        (42,440,709) (5.47)        (56,483,173)     (7.26)        (45,090,219)     (5.18)

- เงินมัดจํารับจากลูกคา(ลดลง)เพิ่มขึ้น          62,299,350 8.03          61,163,473 7.86          54,159,632 6.22

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได     1,195,201,632 153.99     1,317,563,554 169.29     1,441,156,019 165.42

ดอกเบี้ยจาย      (252,992,499)   (32.60)      (290,669,150)   (37.35)      (233,347,386)   (26.78)

ภาษีเงินได      (166,050,106)   (21.39)      (248,623,028)   (31.95)      (336,578,080)   (38.63)

    เงินสดสุทธิที่ไดรับจากการดําเนินงาน      776,159,027 100.00      778,271,376 100.00      871,230,553 100.00

 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน)       
งบกระแสเงินสด       
       

      ตรวจสอบแลว       
   ป  2545    ป  2546    ป  2547   

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
   กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน        
เงินสดรับจากการขาย/ลดเงินลงทุนช่ัวคราว        802,805,913   (15.23)                        -           -                        -          -
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว      (754,366,854)    14.31      (100,000,000) (5.40)                 (3,424) 0.00
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน   (4,647,983,194) 88.15   (1,225,288,220) (66.17)   (2,461,014,877) 139.36
เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ        (53,625,824) 1.02        (47,523,737) (2.57)      (419,229,540) 23.74
เงินสดจายเพื่อซ้ือหุนเพิ่มทุนในบริษัทยอย   (1,773,264,179) 33.63   (1,230,423,742) (66.45)      (668,735,864) 37.87

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว                        -          -                        -           -                        -          -

เงินใหกูยืมรับชําระคืนจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน        823,193,565   (15.61)     3,761,653,766   203.15     1,066,010,579   (60.37)
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยประเภทกองทุน
อสังหาริมทรัพย 

         75,813,344     (1.44)        134,498,709       7.26          99,091,395     (5.61)

เงินปนผลรับ        254,600,132     (4.83)        558,749,775     30.18        617,958,302   (34.99)

   เงินสดสุทธิที่ไดรับจากกืจกรรมการลงทุน   (5,272,827,097) 100.00     1,851,666,551 100.00   (1,765,923,429) 100.00
         

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน                        -          -                        -           -                        -          -

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน     1,281,480,000    33.77     1,419,835,358 (48.10)        193,113,404 24.02

จายชําระคืนเงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน      (412,848,633) (10.88)   (2,123,626,898)     71.94      (784,939,835)   (97.65)

เงินสดรับจากเงินกูยืม     3,675,000,000    96.85        570,000,000 (19.31)     2,500,000,000 311.01

เงินสดจายคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   (1,474,038,766) (38.84)   (3,418,087,761)   115.79      (625,000,000)   (77.75)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน(1)     1,000,122,500    26.36        999,997,600 (33.88)                        - 0.00

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน      (275,033,688) (7.25)      (400,022,000)     13.55      (479,339,520)   (59.63)

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน     3,794,681,413 100.00   (2,951,903,701) 100.00        803,834,049 100.00
         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด        

เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ      (701,986,657)       (321,965,774)         (90,858,827)  

ยอดคงเหลือตนป     1,320,850,635         618,863,978         296,898,204  

ยอดคงเหลือปลายป        618,863,978         296,898,204         206,039,377  

เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด        

เงินสดและเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม        618,799,898         296,833,502         206,039,377  
เงินฝากประจํา/ต๋ัวเงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลานอย
กวาหรือเทียบเทากับ 3 เดือน 

                64,080                  64,703                         -  

       618,863,978       296,898,204       206,039,377  
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ      
บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากัด(มหาชน)       
       

  ณ 31 ธันวาคม 2545 2546 2547   

LIQUIDITY RATIO         
  อัตราสวนสภาพคลอง 0.39 0.44 0.41  
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.13 0.26 0.23  
  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาถัวเฉลี่ย 47.24 44.46 39.60  
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 8 8 9  
PROFITABILITY RATIO         
  อัตรากําไรขั้นตน 66.03% 64.37% 64.83%  
  อัตรากําไรสุทธิ 45.59% 51.24% 53.25%  
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* 16.35% 15.76% 15.92%  
EFFICIENCY RATIO         
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 6.15% 8.83% 8.30%  
FINANCIAL POLICY RATIO         
  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.66 0.78 0.92  
  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน* 1.22 0.46 0.57  
  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน** 0.64 0.14 0.53  
  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย*** 5.75 5.42 6.16  
  อัตราการจายเงินปนผล 42% 40% 40%  

 * อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน      

  = (กําไรสุทธิ/สวนของผูถือหุน(ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย))     

 ** อัตราสวนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน     

  = เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และ เงินกูยืมรวมสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป / สวนของผูถือหุน 

 *** อัตราสวนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน     

  = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย- เงินสดเงินฝากธนาคาร และ เงินลงทุนช่ัวคราว) / สวนของผูถือหุน  

 **** อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย      

 =  (เงินสดสุทธิที่ไดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน(ไมรวมลูกหนี้อื่น)+ดอกเบี้ยจาย+ภาษีเงินได)/ดอกเบี้ยจาย 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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วิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 
 

 ภาพรวมผลการดําเนนิงาน 
บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลัก  ไดแก  การประกอบธุรกิจใหเชาและบริการสําหรับพื้นที่คาปลีกภายในศูนยการคา โดยมี   

กลยุทธในการขยายจํานวนศูนยการคาเพื่อใหบริการลูกคามากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับ
การขยายตัวอยางตอเนื่องของการทองเที่ยวและการฟนตัวของเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงไดพัฒนาศูนยการคาใหมๆ    
และเขาซื้อศูนยการคาในกรุงเทพฯที่ไดเปดดําเนินการแลว โดยในเดือนธันวาคม  ป พ.ศ. 2545 บริษัทฯไดเปดดําเนินการ     
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  และประสบความสําเร็จในการซื้อเซ็นทรัล เวิลด พลาซา ตอมาในเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2546       
ไดเปดดําเนินการเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม  เฟส 2 บี ซึ่งเปนสวนขยายพื้นที่คาปลีก เพิ่มเติมประมาณ 40,000 ตร.ม. 
จากพื้นที่ที่มีอยูเดิมประมาณ 20,000 ตร.ม. และประสบความสําเร็จในการซื้อเซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร ในเดือน
ธันวาคม ปเดียวกัน นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ป 2547 ที่ผานมาไดเปดดําเนินการโครงการใหม คือ อาคารสํานักงาน      
ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด  ซึ่งตอกย้ําความเปนผูนําในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก และธุรกิจที่สงเสริม
ธุรกิจหลักไดเปนอยางดี 

 

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในป 2547 บริษัทมี 
กําไรสุทธิ จํานวน 1,347.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 150.9 ลานบาท หรือ 12.6% ซึ่งสวนใหญเปนผลจากการ   
เพิ่มขึ้นของรายได คาเชาและคาบริการ  จากการรวมรายไดของโครงการใหม ไดแก ศูนยการคา และศูนยอาหารในโครงการ
เซ็นทรัล ทาวน เซ็นเตอร รัตนาธิเบศร  อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด และการรวมรายไดเต็มปของ    
เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส 2บี นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราคาเชาที่สูงขึ้นจากปกอนที่
เกิดจากการตอสัญญาการเชา และการใหเชาพื้นที่สวนกลางเพื่อจัดงานโปรโมชั่นตางๆ 
 
รายได 
 รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยมีจํานวน 6,157.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 651.1 ลานบาท หรือ 11.8% จากป 2546 
โดยประกอบดวย รายไดจากคาเชาและบริการ รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และรายไดอื่นๆ สําหรับป 2547           
มีสัดสวนรายไดทั้งสามประเภท เทากับ  88.0%, 6.3% และ 5.2% ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดสําหรับป 2547 และ 2546     
ดังตอไปนี้ 

 ตารางแสดงประเภทของรายได

ประเภทรายได พ.ศ. 2547 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2546 

(ลานบาท) 

% เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

รายไดคาเชาและคาบริการ 5,447.5 4,839.7 +12.6% 

รายไดจากการขายอาหารและเครื่องด่ืม 386.6 341.5 +13.2% 

รายไดอื่น 323.5 325.3 -0.6% 

รวมรายไดจากการดําเนนิงานทั้งส้ิน 6,157.6 5,506.5 +11.8% 

 ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  
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(1) รายไดจากคาเชาและคาบริการ – บริษัทมีรายไดคาเชาและบริการเพิ่มขึ้น 607.8 ลานบาท หรือ 12.6% เมื่อเทียบ
กับป 2546 ทั้งนี้เปนผลมาจากการรวมรายไดจาก เซ็นทรัล ทาวน เซ็นเตอร รัตนาธิเบศร, เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา 
เชียงใหม เฟส2 บี, อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  และการเพิ่มขึ้นของอัตราคาเชาของ      
โครงการเดิม รวมทั้งผลจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในชวงงานเทศกาลตางๆตลอดทั้งป ซึ่งมีสวนชวยเพิ่ม
รายไดคาเชาจากสัญญาที่เรียกเก็บเปนเปอรเซนตตอยอดขาย และรายไดจากการใหเชาพื้นที่สวนกลาง 

(2) รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม – บริษัทมีรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 45.0 ลานบาท 
หรือ 13.2% จากปกอน เปนผลมาจากรายไดของศูนยอาหารใน เซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร และ          
การจัดงานในชวงเทศกาลอาหารตางๆ รวมทั้งการจัดรายการสงเสริมการขาย ทําใหจํานวนลูกคาที่มาใชบริการ  
เพิ่มสูงขึ้น   

(3) รายไดอื่น –สวนใหญประกอบดวย คาใชจายที่เรียกเก็บจากรานคา เชน คาภาษีโรงเรือน คาเบี้ยประกันภัย           
คาปรับปรุงศูนยการคา เปนตน 

   สําหรับป 2547 รายไดอื่นลดลงเล็กนอย 1.8 ลานบาท หรือ 0.6% เม่ือเทียบกับป 2546  เนื่องจากในปกอนมี
กําไรจากการจายชําระคืนเงินกูจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท เซ็นทรัล เพลย แลนด จํากัด จํานวน           
67.4 ลานบาท ในขณะที่ ป 2547 บริษัทฯ เก็บรายไดอื่นไดมากขึ้น รวมทั้งมีกําไรจากซื้อคืนพื้นที่เชาระยะยาวใน
ราคาที่ต่ํากวาราคาทางบัญชีเพิ่มขึ้นดวย 

 
ตนทุน

ตนทุนของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวย ตนทุนการเชาและบริการ และตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับ        
ป 2547 มีจํานวน 3,155.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 336.6 ลานบาทหรือ 11.9% จากป 2546 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) ตนทุนการเชาและบริการ – ตนทุนการเชาและบริการในป 2547 มีจํานวน 2,861.5 ลานบาท สูงขึ้น             
298.2 ลานบาท หรือ 11.6% เปนผลมาจากการรวมตนทุนของโครงการใหม  ไดแก  เซ็นทรัล ทาวน เซ็นเตอร 
รัตนาธิเบศร และเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส 2 บี  ที่เปดบริการเต็มปในปนี้ ตนทุนคาเสื่อมราคา
ของ เซ็นทรัล ปารค ที่เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 และตนทุนการดําเนินงานของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส 
แอท เซ็นทรัล เวิลด ที่เปดบริการในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของตนทุนการดําเนินงาน   
ในโครงการเดิม เชน คาสาธารณูปโภค คาภาษีโรงเรือน คาจางพนักงาน คารักษาความปลอดภัยและ                   
คาทําความสะอาด เปนตน 

(2) ตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม – ตนทุนอาหารและเครื่องดื่มในป 2547 มีจํานวน 294.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38.4   
ลานบาท หรือ 15.0% เปนไปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มตามที่ไดกลาวขางตน    

 
 

 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน    106 

คาใชจายในการดําเนนิงานและบริหาร 

คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร สวนใหญประกอบดวย คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายในการโฆษณา       
คาใชจายเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ไดแก คาธรรมเนียมธนาคาร  คาธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย  และคาธรรมเนียม
อื่นๆ   

สําหรับป    2547  บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร จํานวน 844.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น          
41.3  ลานบาท หรือ 5.1% จากป 2546 เนื่องจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการเปดดําเนินการของเซ็นทรัล ทาวน เซ็นเตอร    
รัตนาธิเบศร  เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส 2 บี และอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด นอกจากนี้
ยังเปนผลมาจากคาโฆษณาประชาสัมพันธ และการตัดบัญชีภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายเปนคาใชจาย             
ที่เพิ่มสูงขึ้น 

กําไรสุทธิ 

 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในป 2547 เทากับ 1,347.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 150.9 ลานบาท จากป 2546 หรือ 
12.6% เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานที่สูงขึ้นจากผลประกอบการเต็มปของเซ็นทรัล ทาวน เซ็นเตอร 
รัตนาธิเบศร และเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส 2บี รวมถึงรายไดที่เพิ่มขึ้นในศูนยการคาเดิม ทั้งจากการปรับอัตรา
คาเชาเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของรายไดที่คิดเปนเปอรเซนตตอยอดขาย และรายไดจากการใหเชาพื้นที่สวนกลาง   

 

ภาพรวมฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 27,104.3  ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2546 จํานวน 3,554.4  ลานบาทหรือ 15.1 % โดยรายการสําคัญคือ  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ ที่เพิ่มขึ้นจากการ
กอสราง อาคารสํานักงาน  ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  และการปรับปรุงศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด พลาซา รวมทั้งการซื้อ
ที่ดิน   เพื่อการพัฒนาโครงการใหม 

 
 
ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 

ธุรกิจใหเชาอาคารและใหบรกิาร ธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืม สวนงาน 
ป 2547 
(ลาน
บาท) 

ป 2546 
(ลาน
บาท) 

% 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ป 2547 
(ลาน
บาท) 

ป 2546 
(ลาน
บาท) 

% 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

รายไดจากธุรกิจใหเชาอาคารและ
ใหบริการ 5,447.5 4,839.7 12.6% 386.6 341.5 13.2% 

ผลกําไรจากการดําเนินงาน 2,586.0 2,276.4 13.6% 92.4 85.7 7.8% 
สินทรัพยรวมของสวนงาน 27,075.7 23,521.7 15.1% 28.6 28.1 1.8% 

ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  

 

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และ เงินฝาก
ประจําที่มีระยะเวลานอยกวาสามเดือน  ณ ส้ินป 2547 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 1,559.5 ลานบาท 
ลดลงจากป 2546 จํานวน 257.0 ลานบาท หรือ 14.1% เนื่องมาจากมีการใชเงินในการกอสรางอาคารสํานักงานและปรับปรุง       
ศูนยการคามากขึ้น 
 
เงินลงทุนชั่วคราว – เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทประกอบดวยเงินฝากธนาคารประเภทประจํา และ หลักทรัพยประเภท      
ตราสารหนี้เผ่ือขาย ณ ส้ินป 2547 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 540.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 77.6 ลานบาท 
เนื่องมาจากมีเงินฝากประจําเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 90.3 ลาน สําหรับยอดเงินฝากประจําคงเหลือ ณ ส้ินป 2547 จํานวน 
103.8 ลานบาท บริษัทไดนําไปค้ําประกันการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหกลุมบริษัทเปนจํานวน 9.6 ลานบาท   
 
ดานคุณภาพเงนิลงทุน – บริษัทไดตีราคาบัญชีตามราคาตลาดของหลักทรัพยเผ่ือขาย ณ วันส้ินปแลว 
 
ลูกหนี้การคา – ลูกหนี้การคาของบริษัท ณ ส้ินป 2547 มีจํานวน 102.2 ลานบาท ลดลงจากป 2546 จํานวน  3.6 ลานบาท 
หรือ 3.4% เนื่องมาจากบริษัทมีความสามารถในการบริหารลูกหนี้ไดดีขึ้น  
 
ดานคุณภาพลูกหนี้ - บริษัทฯแสดงมูลคาลูกหนี้การคา ดวยมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  และมีนโยบายการตั้งคาเผื่อ            
หนี้สงสัยจะสูญตามประมาณการจากลูกหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดซึ่งจะประเมินจากประสบการณการชําระเงินในอดีต  
บริษัทไมมีการกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อแกลูกหนี้เนื่องจากบริษัทฯมีจํานวนลูกหนี้การคาจํานวนมากและอยูใน
กลุมธุรกิจที่ตางกัน   บริษัทมีนโยบายทบทวนเกณฑในการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอยางสม่ําเสมอเพื่อประเมินความเหมาะสม
ของการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ซึ่งปจจุบันพบวาเกณฑที่ใชยังมีความเหมาะสมอยู  

 
สําหรับนโยบายปจจุบันที่บริษัทกําหนดไวเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการใหเครดิตลูกหนี้   ไดแก 
1. การกําหนดเงินมัดจําคาเชาลวงหนาจากลูกคาเพื่อเปนประกันยอดเงินคางชําระ ซึ่งโดยทั่วไปเปนจํานวน 6 เทา 

ของคาเชารายเดือน  
2. บริษัทมีวิธีปฏิบัติในการติดตามหนี้คางชําระคาเชา โดยวิธีการติดตามทวงถามที่ รัดกุมเปนขั้นตอนตั้งแต           

การโทรศัพทแจง การไปพบที่รานคา การออกจดหมายทวงหนี้  การเจรจาประนอมหนี้ จนกระทั่งการดําเนินการ
ทางกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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รายงานลูกหนี้คางชําระ(งบการเงินรวม)

 พ.ศ. 2547 
(ลานบาท) 

พ.ศ. 2546 
(ลานบาท) 

% เพิ่มขึ้น 
 (ลดลง) 

ภายใน 3 เดือน 66.9 79.6 -16.0% 
3-6 เดือน 11.0 22.4 -50.9% 
6-12 เดือน 7.8 7.6 +2.6% 
เกินกวา 12 เดือน 23.8 3.7 +545.9% 
ลูกหนี้การคารวม กอนหักคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 109.5 113.3 -3.3% 
หัก คาเผือ่หนี้สงสัยจะสญู (7.3) (7.5) -2.7% 
ลูกหนี้การคา – สุทธ ิ 102.2 105.8 -3.4% 

 

รายงานเงินมัดจํา(งบการเงินรวม)

 พ.ศ. 2547 
(ลานบาท) 

พ.ศ. 2546 
(ลานบาท) 

% เพิ่มขึ้น  
(ลดลง) 

เงินมัดจํารับจากลูกคา 142.8 139.2 +2.6% 
 

ระยะเวลาในการเรียกเก็บชําระหนี้ของลูกหนี้การคา – วัน  (งบการเงินรวม)

 พ.ศ. 2547 
(วัน) 

พ.ศ. 2546 
(วัน) 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)  
(วัน) 

ระยะเวลาในการเรียกเก็บชําระหนี ้ 6 7 (1) 
ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ – ในป 2547 บริษัทมีที่ดินอาคารและอุปกรณ ณ ส้ินป 2547 จํานวน 23,860.6 ลานบาท สูงขึ้น
จากป 2546 จํานวน   3,518.4 ลานบาท  หรือ 17.3%  จากเงินลงทุนในอาคารและสิ่งปลูกสรางระหวางป 2547 จํานวน 
2,102.5 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการกอสรางอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด  และการปรับปรุง        
ศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด พลาซา และเซ็นทรัล ทาวน เซ็นเตอร รัตนาธิเบศร 

คุณภาพสินทรัพย – บริษัทมีการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยโดยกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่   
คาดวาจะไดรับคืน  ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะ ไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของ    
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องหรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหัก
ดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ซึ่งบริษัทไดบันทึกคาเผ่ือมูลคาสินทรัพยลดลงเปน      
จํานวนที่เพียงพอแลว เนื่องจากบริษัทใชนโยบายการบันทึกบัญชีในราคามูลคาตามบัญชีหรือราคาประเมินที่ต่ํากวา  ทั้งนี้ ที่ดิน
และอาคารสวนใหญของบริษัทจะมีราคาประเมินสูงกวามูลคาตามบัญชีมาก (ดังรายละเอียดในหัวขอ “สินทรัพยที่ใชใน        
การประกอบธุรกิจ”) สําหรับโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาที่อยูระหวางการศึกษารูปแบบและความเปนไปไดของโครงการ   
ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯยังไมไดขอสรุป ประกอบดวย 

 โครงการพระราม 9 บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม9  
 โครงการขอนแกน  บนถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 
 โครงการชลบุรี  บนถนนสุขุมวิท ต. เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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ภาระผูกพัน - บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน ซึ่งอัตราคาเชาดังกลาวทั้งหมดจะมีการปรับซ่ึงจะระบุไวใน 
สัญญาการเชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
(ก) สัญญาเชาที่ดินโครงการชลบุรีกับบุคคลภายนอกเพื่อใชในการกอสรางศูนยการคาใหเชา สัญญาเชานี้มีระยะเวลา   
30 ป  ส้ินสุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2570 ตามเงื่อนไขของสัญญา กลุมบริษัทตองจายคาเชาลวงหนา ซึ่งไดบันทึกไวในงบดุล
ภายใต “อาคารและอุปกรณ-โครงการระหวางการพัฒนา” และจะตองจายคาเชาเปนรายเดือน โดยคาเชาจะปรับเพิ่มทุก 5 ป  
ในอัตรารอยละ 10 ของคาเชาสุดทาย อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวไดชะลอออกไป 

ข) สัญญาเชาที่ดินโครงการพระราม 9 มีระยะเวลา 30 ป ส้ินสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2573  ตามเงื่อนไขของสัญญา
กลุมบริษัทจะตองจายคาเชาลวงหนาโดยสวนที่จายแลว ไดบันทึกไวในงบดุลภายใตโครงการระหวางการพัฒนา และตองจาย
คาเชาเปนรายเดือน โดยคาเชาจะปรับเพิ่มทุก  3 ป ในอัตรารอยละ 15 ของคาเชาปสุดทาย  สัญญาสามารถตออายุตอไปไดอีก
โดยมีกําหนดระยะเวลาเชาเชนเดียวกับที่ผูใหเชาไดเชาจากเจาของที่ดิน กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางบนพื้นที่            
ดังกลาวจะตกเปนของผูใหเชาเมื่อส้ินสุดสัญญาเชา ในระหวางป พ.ศ. 2546 กลุมบริษัทมิไดจายคาเชาลวงหนาตามสัญญาที่
กลาวไวขางตนเนื่องจากโครงการไดถูกชะลอไวเปนการชั่วคราว  กําหนดระยะเวลาเชาและเงื่อนไขในการเชาอยูในระหวาง    
การพิจารณาแกไข โดยคูสัญญาทั้งสองฝาย 

(ค) สัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 กับบุคคลภายนอกรวม 3 ฉบับ สัญญาเชา  2 ฉบับเปนสัญญาเชา
ที่ดิน มีระยะเวลา 30 ป ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568  และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2573 และสัญญาเชาอีก 1 ฉบับเปน
สัญญาเชาอาคารพาณิชย มีระยะเวลา 26 ป ส้ินสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  ตามเงื่อนไขของสัญญากลุมบริษัทจะตอง
จายคาเชาลวงหนาและเงินค้ําประกันสิทธิ ซึ่งไดบันทึกไวในงบดุลภายใต “อาคารและอุปกรณ-โครงการระหวางการพัฒนาและ
เงินประกันการเชาที่ดิน” นอกจากนี้กลุมบริษัทตองจายคาเชาเปนรายเดือนและจะปรับคาเชาทุก 5 ป โดยกลุมบริษัทไดรับ  
ชําระคืนเงินค้ําประกันสิทธิการเชาจํานวน 20 ลานบาทในป พ.ศ. 2540 และจะไดรับชําระคืนเงินค้ําประกันสิทธิการเชาจํานวน 
298.6   ลานบาท นับแตปการเชาที่ 21 จนถึงปการเชาที่ 30  สัญญาเชาที่ดินสามารถตออายุตอไปไดอีกไมนอยกวา 15 ป      
โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาหนึ่งปกอน ครบกําหนดอายุการเชา และเมื่อส้ินสุดสัญญาเชากลุมบริษัทจะมอบ       
กรรมสิทธิในอาคารศูนยการคาและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาวใหแกผูใหเชา 

(ง) สัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัล เวิลด พลาซา กับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  
สัญญาเชานี้มีระยะเวลา 30 ป ส้ินสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2575  ตามเงื่อนไขของสัญญา  บริษัทจะตองจายคาเชาเปน      
รายเดือน โดยสัญญาสามารถตออายุออกไปไดอีกคราวละ 30 ป และกรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสรางใดๆที่เพิ่มเติมในโครงการนี้จะ  
ตกเปนของผูใหเชาทันทีในวันทําสัญญาเชา 

(จ)            สัญญาเชาอาคารศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา กับ กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
สัญญาเชานี้มีระยะเวลา 3 ป ส้ินสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ตามเงื่อนไขของสัญญาบริษัทจะตองจายคาเชาเปนรายเดือน 
โดยคาเชาอาจจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของคาเชาเฉลี่ยในปที่ผาน
มา สัญญาสามารถตออายุตอไปไดอีกคราวละ 3 ป โดยจะมีอายุสัญญารวมไมเกิน 10 ป เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตาม  
ขอกําหนดในสัญญาเชานี้ บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิการเชาและหนาที่ภายใตสัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งหางสรรพสินคา 
เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา และใหบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานํางานระบบเพื่อเปนหลักประกัน 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพยอื่น ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น และ ภาษีเงินไดรอการ  ตัดบัญชี  และสินทรัพยอื่น 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย รายไดคางรับ ลูกหนี้อื่น  เงินทดรองจาย คาใชจายจายลวงหนา และอื่นๆ        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินป 2547 มีจํานวน 493.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 73.0  ล

 

 

 

านบาท  หรือ 
17.3% เนื่องมาจากรายไดคางรับคาเชาและคาบริการที่เพิ่มขึ้นจากเซ็นทรัล ทาวน เซ็นเตอร รัตนาธิเบศร  อาคาร
สํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด และลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ ส้ินป 2547 มีจํานวน 1.0 ลานบาท ลดลงจากปกอน 21.1 ลานบาท เนื่องมาจากมีการ     
ไถถอนพันธบัตรเงินฝากที่ใชค้ําประกันการใชไฟฟาของบริษัทยอยแหงหนึ่ง 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดจากอาคารภายใต
สัญญาขายฝาก  เงินมัดจํารับจากลูกคาและสํารองอื่นๆ 
สินทรัพยอื่น  ประกอบดวย ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย เงินมัดจําและคาสิทธิ์  คาความนิยมติดลบ และสิทธิการใช       
สินทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2547 สินทรัพยอื่นมีจํานวน 152.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 43.6 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของสิทธิการใชสินทรัพยที่ไดมาในปนี้  124.3 ลานบาท  ขณะที่คาความนิยมติดลบเพิ่มขึ้น  55.4  ลานบาท จากการ
ซื้อหุนของบริษัท เซ็นทรัล เพลย แลนด จํากัด เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20  ในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่   
ระบุไดสุทธิ 

หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 18,361.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,766.8 ลานบาท หรือ  17.7% โดยเปนผล
จากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว เพื่อนํามาลงทุนกอสรางโครงการใหมและปรับปรุงศูนยการคา 

เงินกูยืม – บริษัทมีเงินกูยืมในป 2547 จํานวน 9,653.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,658.1 ลานบาท หรือ 20.7%  เนื่องจาก
การออกหุนกูชนิดไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิใหแกสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 2,500 ลานบาท โดยประกอบดวยหุนกู อายุ     
5 ป จํานวน 1,000 ลานบาท และอายุ 7 ป จํานวน 1,500 ลานบาท  เพื่อใชในการปรับปรุงศูนยการคา การกอสรางอาคาร 
สํานักงานดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด และชําระคืนเงินกูบางสวน สงผลใหเงินกูยืมระยะยาวสูงขึ้นเปน 8,630.6 ลานบาท  
จาก 6,961.6 ลานบาท ในป 2546 ทั้งนี้ เงินกูยืมจํานวน 6,193.2 ลานบาท มีหลักประกันเปน ที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุง
อาคารของบริษัทและบริษัทยอย  

เงินกูยืมจํานวน 8,971.0 ลานบาท หรือ คิดเปนสัดสวน 92.9%  ของเงินกูทั้งหมด เปนเงินกูที่มีอัตรา ดอกเบี้ยแบบคงที่           
ในชวง 2-3 ป ในขณะที่เงินกูจํานวน 682.2 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน 7.1% ของเงินกูทั้งหมด เปนเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยที่
เปนอัตราลอยตัว ซึ่งจํานวนเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่นี้มีสัดสวนสูงขึ้นจากปกอนซึ่งมีสัดสวน 83% เนื่องมาจากนโยบาย     
การจัดหาทุนของบริษัทเนนใหจัดหาเงินกูประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มากขึ้น  

ในป 2547 บริษัทฯมีอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูยืมเทากับ 5.01 %  เพิ่มขึ้นจากป 2546 ที่มีอัตรา 4.94% เนื่องมาจาก
บริษัทฯเนนการกูยืมแบบระยะยาว และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อใหสอดคลองกับการลงทุนของบริษัท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะสูงกวา
การกูยืมระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
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รายละเอียดเงินกูยืม  (งบการเงินรวม)   

 พ.ศ. 2547 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2546 

(ลานบาท) 

% เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 1,022.6 1,033.5 +1.1% 

เงินกูยืมระยะยาว 8,630.6 6,961.6 +24.0% 

รวมเงินกูยืม 9,653.2 7,995.1 +20.7% 

ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

หนี้สินอื่น สวนใหญ ประกอบดวย ภาษีเงินไดคางจาย  เจาหนี้ผูรับเหมากอสราง หนี้สินหมุนเวียนอื่น รายไดคาเชาและ
คาบริการรับลวงหนา เงินมัดจํารับจากลูกคา  เงินค้ําประกันสิทธิการเชา        

 

 

 

เจาหนี้ผู รับเหมากอสราง ณ ส้ินป 2547 บริษัทมีเจาหนี้ผู รับเหมากอสราง 296.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546         
ถึง 154.6 ลานบาท หรือ 109.3% เนื่องจากในป 2547 บริษัทอยูระหวางการพัฒนาเซ็นทรัล เวิลด พลาซา และ    
เซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร  และกอสรางอาคาร ดิ ออฟฟส เศส แอท เซ็นทรัล เวิลด จึงทําใหยอดเจาหนี้    
ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2546 เปนอยางมาก 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย เจาหนี้อื่น เจาหนี้ตั๋วอาวัลที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป คาใชจายคางจาย        
เงินประกันผลงานคางจาย ดอกเบี้ยจายคางจาย และอื่นๆ ณ ส้ินป 2547 มีจํานวน 2,990.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 721.2 
ลานบาท หรือ 31.8% จากคาใชจายคางจายที่เพิ่มขึ้น  เงินประกันผลงานคางจายจากการมีโครงการระหวางกอสราง
จํานวนมาก และเจาหนี้ตั๋วอาวัลที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปที่ออกไปเพื่อชําระคาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม 
รายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนา และเงินมัดจํารับจากลูกคา ณ ส้ินป มีจํานวน 3,426.6  ลานบาท  และ 
1,591.7 ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนาลดลงจากป 2546 เทากับ  105.2 ลานบาท 
หรือ 3.0% จากการทยอยรับรูเปนรายไดสําหรับป  ขณะที่เงินมัดจําจากลูกคาเพิ่มขึ้น  183.6 ลานบาท หรือ 13.0% 
เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการเปดอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด  

 

สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน 8,743.2 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2546 จํานวน 787.6 ลานบาท 

จากกําไรสุทธิของป 2547 จํานวน 1,347.7 ลานบาท ในขณะที่สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง 63.4 ลานบาท จากการซื้อ     
เงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เซ็นทรัล เพลย แลนด จํากัด จากผูถือหุนสวนนอย และการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน      
ป 2546 ในอัตราหุนละ 1.10 บาท รวมเปนเงินจํานวน 479.3 ลานบาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 

 
 จํานวนหุนจดทะเบียนและชําระแลว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 2,000,245,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดจํานวน 178,571,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท โดยบริษัทฯไดลดมูลคาที่ตราไวตอหุนจากเดิม มูลคา 5 บาท/หุน เปน 1 บาท/หุน  (การแตกมูลคาหุน) 
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เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 และมติที่ประชุมสามัญ   
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547  

โดยในสวนของหุนบุริมสิทธิทั้งหมดไดถูกขายใหกองทุนเพื่อการรวมลงทุน ( Thailand Equity Fund ) เม่ือ   
วันที่ 18 กรกฎาคม 2546  ในราคาหุนละ 28 บาท   ซึ่งกลุมผูลงทุนที่สําคัญไดแก International Finance 
Corporation (IFC), California Public Employees Retirement System (CalPERS) และ Asian Development 
Bank เปนตน    ในการนี้กองทุนดังกลาวไดแตงตั้งตัวแทนเขารวมเปนกรรมการบริษัทจํานวน 1 ทาน     

 

 

 

 

สิทธิของหุนบุริมสิทธิ ไดแก  
1. สิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1 :1    
2. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเทากับหุนสามัญ   
3. สิทธิในการไดรับเงินปนผลเชนเดียวกับหุนสามัญ   
4. สิทธิในการรับเงินคืนทุนในกรณีที่บริษัทลมละลาย เลิกบริษัท หรือ มีการชําระบัญชีทรัพยสินและ/หรือเงินจํานวน

ใดๆที่คงเหลือ หลังจากการรับชําระหนี้และภาระผูกพันอื่นๆทั้งหมดของบริษัท ดังนี้ 
4.1.   ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินทุนคืน ในจํานวนที่เทากับราคาทั้งหมดที่ไดชําระคาหุนบุริมสิทธิใหแกบริษัท 

กอนจายเงินทุนคืนใหแกผูถือหุนสามัญ ในกรณีที่ทรัพยสินและ/หรือ เงินคงเหลือที่ทําการคืนไมเพียงพอ    
ที่จะจายเงินทุนคืนใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิไดทั้งหมดใหแบงทรัพยสินและ/หรือ เงินคงเหลือในระหวาง         
ผูถือหุนบุริมสิทธิตามสัดสวนของจํานวนหุนที่ตนถืออยู  

4.2.   หลังจากแบงทรัพยสินและ/หรือเงิน  ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิแลว  หากมีทรัพยสินและ/หรือเงินเหลืออยูให
แบงทรัพยสินและ/หรือเงินที่เหลืออยูนั้นใหแกผูถือหุนสามัญ   เพื่อเปนการคืนเงินทุนในจํานวนที่เทากับ    
มูลคาหุนที่ไดชําระไว บวกดวยทรัพยสินหรือเงินที่มีมูลคาเทากับสวนล้ํามูลคาหุนของหุนบุริมสิทธิตอหุน  
ในกรณีที่ทรัพยสินและ/หรือเงินคงเหลือที่ทําการคืนใหแกผูถือหุนสามัญไมเพียงพอที่จะจายเงินทุนคืนใหแก
ผูถือหุนสามัญนี้ไดทั้งหมด ใหแบง ทรัพยสินและ/หรือเงินคงเหลือในระหวางผูถือหุนสามัญ ตามสัดสวนของ
จํานวนหุนที่ตนถืออยู      

4.3.   ทรัพยสินและ/หรือเงินสวนที่เหลือหลังจากการจายเงินคืนผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญดังกลาว  
ตาม 4.1 และ 4.2 แลว ใหแบงใหแกผูถือหุนทุกรายรวมถึงผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญ ตามสัดสวน
ของจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถือครองอยู 

สํารองตามกฎหมาย : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีสํารองตามกฎหมาย 217.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 
จํานวน 17.9 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการจัดสรรสํารองตามกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด  โดยบริษัทได    
จัดสรรเงินสํารองครบถวนแลว  ซึ่งเทากับรอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน - ในป 2547 บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.67 บาท/หุน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2546 ที่มีกําไรตอ
หุนขั้นพื้นฐาน 0.60 บาท/หุน คิดเปน  11.7%  จากการที่บริษัทมีผลกําไรสุทธิในปนี้สูงกวาปกอน 

 เงินปนผลจาย – คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2546 จํานวน 1.1 บาทตอหุน(มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาท/หุน) ตามมติที่ผูถือหุนไดอนุมัติในการ
ประชุมผูถือหุนเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2547  รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 479.3 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไว   คือ การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิไมต่ํากวา 40%  



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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สําหรับการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2547  คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ในอัตรา 0.25 บาทตอหุน (มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาทตอหุน) เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 โดยจะนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่ออนุมัติในวันที่ 28 เมษายน 2548  
 
รายจายลงทุน 

  บริษัทและบริษัทยอยมีรายจายลงทุนในป 2547 จํานวน  3,417.5  ลานบาท เปนการลงทุนเพื่อรองรับ  
ความตองการของลูกคาและการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก  ไดแก  การพัฒนาอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท 
เซ็นทรัล เวิลด ศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด พลาซา การปรับปรุงเซ็นทรัล  ทาวน เซ็นเตอร  รัตนาธิเบศร และการปรับปรุง
ศูนยการคาที่มีอยูเดิมตางๆ ไดแก การปรับปรุงอาคารภายนอกของเซ็นทรัลซิตี้ บางนา และการเปดเซ็นทรัล ปารค
(สวนพักผอน) ที่เซ็นทรัล พลาซา พระราม2 เปนตน  

การพัฒนาโครงการระหวางป 2546 – 2547 
โครงการ                ทีเ่กดิข้ึนจริง 

 ป 2546 
(ลานบาท) 

ป 2547 
(ลานบาท) 

เซ็นทรัลเวิลด พลาซา 596 2,341 
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 119 250 
เซ็นทรัล ทาวน เซน็เตอร รัตนาธิเบศร  650 135 
เซ็นทรัล ซิต้ี บางนา 162 126 
เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส2บ ี 402 60 
ที่มา : บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 

 
ประโยชนของการลงทุนในโครงการตางๆมีดังนี ้

1. เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และ ความสามารถในการแขงขัน  เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท โดยสัดสวน
ความสามารถในการสรางรายไดจะไมกระจุกตัวอยูที่โครงการใดโครงการหนึ่งเทานั้น  

2. ลดคาใชจายในการบริหาร และ กอใหเกิดการประหยัดตอขนาด จึงเปนผลทําใหตนทุนตอตารางเมตรในการ   
ประกอบกิจการของบริษัทต่ํากวาคูแขง  เปนผลดีตอการแขงขันในระยะยาว 

3. เปนการขยายฐานสินทรัพยและลูกคาของบริษัท ใหมีความมั่นคงดานฐานะการเงินมากขึ้น 

4. รักษาสวนแบงตลาด และตอกย้ําความเปนผูนําในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีกไดเปนอยางดี                     
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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 กระแสเงินสด แหลงที่มาของทุน และ สภาพคลอง 

กระแสเงินสด 

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2547 จํานวน 3,495.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,164.0 ลานบาท ในป 
2546 เปนจํานวน 331.7 ลานบาท หรือ 10.5% เปนผลจากเงินสดรับจากรายไดจากการดําเนินงานของโครงการใหม คือ    
เซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร และ เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส 2 บี และรายไดของโครงการเดิมที่        
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเงินสดรับจากเงินมัดจํารับจากลูกคาโครงการอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2547 มีจํานวน 3,995.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 เปนจํานวน 1,145.3 
ลานบาท หรือ 40.2% เนื่องจากในปนี้บริษัทมีการลงทุนในการกอสรางและปรับปรุงโครงการตางๆเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนของการ  
กอสรางอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด และศูนยการคาที่อยูระหวางการปรับปรุง ไดแก เซ็นทรัล เวิลด 
พลาซา และ เซ็นทรัล ทาวน เซ็นเตอร รัตนาธิเบศร 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2547 มีจํานวน 1,151.3 ลานบาท ลดลงจากปกอน 52.6 ลานบาท หรือ 
4.4% เนื่องจากในปกอนมีการเพิ่มทุนโดยการออกหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพจํานวน 1,000 ลานบาท การจัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ไดแก กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 สําหรับเซ็นทรัล เวิลด พลาซา และกองทุนรวมธุรกิจไทย 5 สําหรับเซ็นทรัล ซิตี้ 
บางนา และมีการเบิกเงินกูโครงการเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เฟส 2 บี และเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2  ในขณะที่   
ป 2547 นี้มีการออกหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิจํานวน 2,500 ลานบาท และการเบิกเงินกูโครงการเซ็นทรัล แอรพอรต 
พลาซา เชียงใหม เฟส 2บี 

 

แหลงที่มาของทุน  
บริษัทฯอาศัยแหลงเงินทุนสําคัญจากสวนของผูถือหุนและหนี้สินระยะยาว โดยบริษัทมีนโยบายดานโครงสรางเงินทุนที่

เหมาะสม ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนในระดับที่ไมเกิน 1.0 เทา   

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2547 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนเทากับ  0.9  เทา  ซึ่งสูง
กวาปกอน ที่มีอัตราสวน 0.7 เทา เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องจึงตองมีเงินกูยืมเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการพัฒนา
โครงการใหมตางๆ  อยางไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาอัตราสวนนี้ไมเกินกวา 1 เทา ตามนโยบายขางตน 

สําหรับระดับความนาเชื่อถือของบริษัท  บริษัทฯไดรับการปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือซ่ึงประเมินโดย บริษัท 
ทริสเรทติ้ง จํากัด จากเดิมซึ่งอยูที่ A- เพิ่มเปน A ในเดือนกุมภาพันธป 2548  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน    115 

รายละเอียดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ - มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
รายละเอียดหนีสิ้น ยอดคงเหลือ 

ณ 31ธ.ค. 47 
(ลานบาท) 

ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 46 
(ลานบาท ) 

ครบกําหนด 
 

อัตราดอกเบี้ย 
 

หลักประกัน 
 

1.หุนกูไมมีประกนัและไมดอยสิทธ ิ 375 625 28 มิ.ย. 49 MLR-0.375% ไมมี 
2.หุนกูไมมีประกนัและไมดอยสิทธ ิ 1,000 - 16 มี.ค. 52 4.20% ไมมี 
3.หุนกูไมมีประกนัและไมดอยสิทธ ิ 1,500 -  9 ธ.ค. 53 5.24% ไมมี 
4. กองทุนรวมธุรกิจไทย 1 
    (60.53%) 

307 351 31 ส.ค. 54 ปที่ 1-5 = MLR-1% 
ปที่ 6-7= MLR-0.75% 
ปที่ 8-10 =MLR-0.5% 

อาคาร งานระบบ และ 
ที่ดิน เซ็นทรัล พลาซา 
รัชดา พระราม3 

5. กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 1,408 1,605 21 ธ.ค. 54 ก)* ปที่ 1-5 = MLR-1% 
ปที่ 6-7= MLR-0.75% 
ปที่ 8-10= MLR-0.5% 
ข) ปที่ 1-2  = 6.875% 
ปที่ 3-10    = 7% 

สิทธิการเชาที่ดิน  
อาคาร และงานระบบ 
เซ็นทรัลพลาซา        

ปนเกลา 

6. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 1,575 1,575 25 ธ.ค. 56  ปที ่1-3   = 4.5-5.5% 
 ปที ่4 เปนตนไป =  
MLR-(1.25%- 1.5%) 

สิทธิการเชา         
อาคารศูนยการคา 
เซ็นทรัล เวลิด  

7. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 1,395 1,507 6 มี.ค. 61 ก) ปที่ 1-3 = 4.75% 
 4-15 = MLR-1.25% 
ข) ปที่ 1-3 =  6% 

 4-15 = MLR-1.25% 

ที่ดินและอาคาร       
ศูนยการคาของ 

เซ็นทรัล ซิต้ี บางนา 

8. ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น 564 832  2548-2549 2.90%-3.75% ไมมี 
9. เงินกูโครงการเชียงใหม 680 400 26 ธ.ค. 51 MLR ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
10. เงินกูโครงการพระราม2 850 1,100 25 มี.ค. 55 ปที่ 1-3  =  5.5% 

ปที่ 4–9   
(1) MLR-BBL-0.625% 
(2) MLR(BT+UOBR)-1% 

สิ่งปลูกสราง  สิทธิการ
เชาที่ดินและ ตึกแถว  
เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
กอนหกัเงินสดคงเหลือ 

9,654 7,995    

หัก เงินสดคงเหลือและ        
เงินลงทุนชั่วคราว  

(2,100) (2,279)    

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
หลังหักเงินสดคงเหลือ 

7,554 5,716    

* ไดจัดทําการประกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เปนอัตรา 5.25% ในระหวางป 2546 ถึง 2548 
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สภาพคลอง 
 ธุรกิจใหเชาพื้นที่คาปลีกเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนสูงมาก โดยในชวงปที่ผานมา 
บริษัทไดปรับปรุงพัฒนาโครงการตางๆอยางตอเนื่อง  ไมวาจะเปนการเปดใหบริการ เซ็นทรัล พารค ที่เซ็นทรัล พลาซา พระราม2  
การเปดโซนใหม e-life ที่เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา  และการเปดใหบริการของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา นอกจากนี้บริษัทยังอยูระหวางการปรับปรุงศูนยการคา เซ็นทรัล เวิลด และ เซ็นทรัล ทาวน     
เซ็นเตอร รัตนาธิเบศร ซึ่งทําใหบริษัทจําเปนตองกูยืมเงินเพิ่มเติม  แตกระนั้นบริษัทยังสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ  และ สามารถดํารงสภาพคลองของกระแสเงินสดในการดําเนินงานไดเปนอยางดี โดยบริษัทมีอัตราสวนหนี้สิน  
ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน (Net Gearing Ratio) ณ ส้ินป  2547 ที่ 0.9 เทา ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ   
ที่ตองการดํารงอัตราสวนนี้ไมเกิน 1 เทา เปนผลจากการที่บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นถึง 331.7 ลานบาท 
นอกจากนี้บริษัทยังสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไดดีขึ้น โดยระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลงจาก 7 วัน ในป 2546 เปน 6 วัน 
ในป 2547 

สําหรับการบริหารอัตราดอกเบี้ย บริษัทมีการบริหารเงินทุนจากการกูยืมอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีอัตรา     
ดอกเบี้ยถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของเงินกูสําหรับป 2547 อยูที่ 5.01% ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูชั้นดีของธนาคารพาณิชย 
(MLR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่มีอัตราถัวเฉลี่ยที่ 5.7%   

บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยในปนี้ 7.6 เทา ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่ 7.9 เทา เพียงเล็กนอย 
แมวาบริษัทมีดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้นถึง 59.1 ลานบาทจากการกูยืมเงินที่มากขึ้นก็ตาม แสดงใหเห็นวาบริษัทมีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานที่ดีขึ้นเชนกัน 

อัตราสวนทางการเงนิที่สําคัญอื่น 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

 

 

ถึงแมวาผลประกอบการของบริษัทที่มีการรวมรายไดของเซ็นทรัล ทาวนเซ็นเตอร รัตนาธิเบศร และ เซ็นทรัล แอรพอรต 
พลาซา เชียงใหม เฟส 2บี เต็มป แสดงใหเห็นอัตราการเติบโตของรายไดที่สูงมาก แตอัตราสวนแสดงความสามารถใน     
การทํากําไรอยูในระดับใกลเคียงกับปกอน โดยอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิสูงขึ้นเล็กนอยจาก 45.6% และ 21.6% 
ในป 2546 เปน 45.9% และ 21.8% ในป 2547  ตามลําดับ และผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน สูงขึ้นจาก 15.8%           
ในป 2546 เปน 15.9% ในป 2547 เชนกัน  เนื่องมาจากในชวงสองปที่ผานมานี้  บริษัทอยูในชวงของการลงทุนกอสราง  
โครงการใหมและการปรับปรุงโครงการที่ไดซื้อมา  อยางไรก็ตามคาดวาอัตราสวนเหลานี้จะเพิ่มสูงขึ้น  ในชวง 2-3 ปขางหนา 

ความมีประสิทธิผลของการใชสินทรัพย 

บริษัทมีอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยลดลงเล็กนอยจาก  5.1%  ณ ส้ินป 2546 เปน  5.0%  ณ ส้ินป 2547 เนื่องจาก
ในชวง 2 ปนี้  บริษัทยังคงอยูในชวงของการลงทุนพัฒนาโครงการใหมๆ โดยในปนี้ ไดแกการปรับปรุงศูนยการคาเซ็นทรัล 
เวิลด พลาซา และการปรับปรุงเซ็นทรัล ทาวน เซ็นเตอร รัตนาธิเบศร  
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 ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

   

บริษัท สถานะ                          ที่อยู 

 หุนสามัญและหุนบรุิมสิทธิ     
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  นายทะเบียนหุน  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
    โทร 0-2229-2800 

 หุนกูไมมีประกนั     
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  นายทะเบียนหุนกู   

 CPN066A 
 9 ถนน รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

   โทร 0-2544-3942 
     
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  นายทะเบียนหุนกู  393 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  CPN093A & CPN10DA  โทร 0-2230-5575 

 ผูสอบบญัชี / ที่ปรึกษาดานบรหิารความเสี่ยง     
 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส  จํากดั ผูสอบบัญชแีละทีป่รึกษา  179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร   

 
ดานบริหารความเสี่ยง 
 

 ชั้น 15 ถนน สารทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

    โทร 0-2286-9999 

 บริษทัจัดอันดับเครดิต     
 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด  ผูจัดอันดับเครดิตองคกร  

 และตราสารหนี้ 
 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 24 เลขที่   
 191 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 

    โทร. 0-2231-3011 
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก 
- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม               -                    บาท 
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่         

ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม             4,280,000                  บาท 
 
2. คาบริการอื่น (Non-Audit fee) 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย จายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก คาที่ปรึกษาในการ
ประเมินความเสี่ยงระดับองคกร ใหแก 
 
- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม                    -                         บาท และจะตองจาย

ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงิน   รวม           -               
บาท          

- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว
ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม           700,000             บาท และจะตองจายในอนาคต อันเกิดจากการ  
ตกลงที่ยังไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม      1,700,000       บาท 
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สวนที่ 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว  
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขาพเจา          
ขอรับรองวา 
  (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง   
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 
  (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทได    
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี 
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมี    
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรอง           
ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายชื่อของ นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได   
รับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 
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1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน ประธานกรรมการบริหาร  ……………………………... 
 
 
 
 
 
2. นายสุทธิเกียรติ    จิราธิวัฒน            รองประธานกรรมการบริหาร ……………………………... 
 
 
 
 
 
    
3. นายสุทธิชาติ     จิราธิวัฒน   กรรมการบริหาร – ทรัพยากรมนุษย ……………………………... 
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5. นายสุทธิธรรม     จิราธิวัฒน   กรรมการบริหาร – ปฏิบัติการคาปลีก 
                                                                 และอสังหาริมทรัพย  …………………………… 
 

 
 
 
 
6. นายปริญญ     จิราธิวัฒน   กรรมการบริหาร – การเงิน  …………………………… 
 
 
 
 
 
7. นายนริศ   เชยกลิ่น รองกรรมการผูจัดการใหญ 
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 “ ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด          
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี    
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง          
ในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให คุณนภารัตน  ศรีวรรณวิทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ คุณนภารัตน  ศรีวรรณวิทย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทาน
แลวดังกลาวขางตน” 

 
 
 

     ช่ือ                      ตําแหนง   ลายมือช่ือ 
 

 
 
 
 

1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน ประธานกรรมการ    ……………………………... 
 
 
 
 
 
 
2. นายเอนก สิทธิประศาสน รองประธานกรรมการ  ……………………………... 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

การรับรองความถูกตองของขอมูล   123 

 
 
     ช่ือ                      ตําแหนง   ลายมือช่ือ 

 
 
 
 
3. นายไพฑูรย ทวีผล  กรรมการ และประธาน 

กรรมการตรวจสอบ  ……………………………... 
 
 
 
 
 

4. นายจักกชัย พานิชพัฒน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ……………………………... 
 
 
 
 
 
5. นางสุนันทา ตุลยธัญ  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ……………………………... 
 
 

  
 
 
6. นายกอบชัย จิราธิวัฒน กรรมการ    ……………………………... 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

การรับรองความถูกตองของขอมูล   124 

 
 
     ช่ือ                      ตําแหนง   ลายมือช่ือ 

 
 

  
7. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ    ……………………………... 

 
 
 
 
ผูรับมอบอํานาจ 
 
 

     ช่ือ                      ตําแหนง   ลายมือช่ือ 
 

 
 

  คุณนภารัตน  ศรีวรรณวิทย   ผูอํานวยการฝายการเงิน  ……………………………... 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุนความสัมพันธทางครอบครัว
(ป) ในบริษัท(%) กับกรรมการผูจัดการใหญ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน 78 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2.78% บิดา 2539-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ประธานกรรมการ    สาขาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539-ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด(มหาชน) 
(มีอํานาจลงนามผูกพัน)   2532-ปจจุบัน  ประธานบริหาร บริษัทในเครือเซ็นทรัล

  2532-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท หางเซ็นทรัลดีพาทเมนทสโตร จํากัด 
  2532-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด
2541-ปจจุบัน  ประธานและกรรมการบริหาร  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด(มหาชน) 

ปจจุบัน รองประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน)
ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร มูลนิธิสงเสริมศีลธรรม
รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟา มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟา
กรรมการสงเสริมการลงทุนการคาไทย – จีน กรรมการสงเสริมการลงทุนการคาไทย – จีน
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมไหหลําแหงประเทศไทย

2.นายเอนก สิทธิประศาสน 76 - ปริญญาโททางรัฐศาสตร - - อดีต รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย หนวยงานราชการ
รองประธานกรรมการ   มหาวิทยาลัยอินดีอานา สหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
(มีอํานาจลงนามผูกพัน) - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี

  ดานรัฐประศาสนศาสตร ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
  มหาวิทยาลัยเคนชิงตัน  สหรัฐอเมริกา อธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ที่วาการจังหวัดอุดรธานี

2538-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุนความสัมพันธทางครอบครัว
(ป) ในบริษัท(%) กับกรรมการผูจัดการใหญ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

3. นายไพฑูรย ทวีผล 55 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - - อดีต กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อารเธอร แอน เออรเชน จํากัด
กรรมการอิสระ และ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการ บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด
ประธานคณะกรรมการ 2541-2543 อุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
ตรวจสอบ 2534-2546 เลขาธิการและกรรมการสมาคม สมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

2534-2546 ประธานและเลขาธิการ และกรรมการบริหาร สหพันธนักบัญชีอาเซียน
2533-2544 กรรมการบริหาร / หุนสวน บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด
2541-2544 กรรมการผูอํานวยการ / หุนสวน บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ อารเธอร แอนเดอรเซน จํากัด
2544-2545 ที่ปรึกษา กลุมบริษัท แอนเดอรเซน ประเทศไทย

2546-ปจจุบัน อุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
2546-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
2547-ปจจุบัน กรรมการบริหาร สหพันธนักบัญชีอาเซียน

4. นายจักกชัย พานิชพัฒน 67 - M.S. in Electrical Engineering - -  อดีต รองเลขาธิการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กรรมการอิสระ และ    University of Texas, Austin, Texas, USA กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการตรวจสอบ - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

   หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ  กรรมการ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนตางดาว 
   รวมเอกชน กระทรวงพาณิชย

กรรมการ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากัด(มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท พรีซิพารท จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะซิตี้ จํากัด
กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยลิฟทอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เค อาร พริซิชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กันยงอิเลคทริก จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุนความสัมพันธทางครอบครัว
(ป) ในบริษัท(%) กับกรรมการผูจัดการใหญ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

5. คุณสุนันทา ตุลยธัญ 59 - BA in Art College of - - อดีต กรรมการผูจัดการ บริษัท โอกิลวี่ แอนด เมเธอร (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการอิสระ และ   New Rochell, New York ประธานกลุม บริษัท โอกิลวี่ แอนด เมเธอร ประเทศไทยและเวียดนาม จํากัด
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร โอกิลวี่ แอนด เมเธอร ภาคพื้นเอเซีย แปซิฟค

กรรมการบอรด โอกิลวี่ แอนด เมเธอร เวิลดวายด
ปจจุบัน ประธาน กลุมบริษัท WPP GROUP ประเทศไทย

 และเวียดนาม
6. นายครรชิต บุนะจินดา 38 -SASIN Graduate Institute of Business - - อดีต ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวานิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด

 Administration,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หัวหนาคณะทํางานดานการควบรวมกิจการ
 ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหวาง ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ Private Equity (Thailand) Co.,Ltd.
 ประเทศ บริษัทในเครือ ลอมบารด อินเวสเมนท กรุป
-Kellogg Graduate School Management, 
 Northwestern University ภายใตโครงการ
 แลกเปลี่ยนกับ Sasin Graduate Institute  
 of Business Administration
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร (โยธา)

7. นายสุทธิชัย   จิราธิวัฒน 64 -Kingston College of Technology, London 0.86% อา อดีต ผูชวยผูจัดการสาขา หางเซ็นทรัล สาขาชิดลม
กรรมการ และ ผูจัดการสาขา หางเซ็นทรัล สาขาชิดลม
ประธานกรรมการบริหาร ผูชวยผูจัดการใหญ บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด

รองประธานกรรมการบริหารและประธาน บริษัทในเครือเซ็นทรัล
อํานวยการฝายการเงินและบัญชี

ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือเซ็นทรัล
              กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จํากัด (มหาชน)
               กรรมการบริหาร บริษัท โพสตพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
              กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุนความสัมพันธทางครอบครัว
(ป) ในบริษัท(%) กับกรรมการผูจัดการใหญ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

8. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน 63 - Diplomas in Mechanical Engineering - อา อดีต เปนหนึ่งในผูริเริ่มโครงการ ศูนยการคาเซ็นทรัล  
กรรมการ และ   from South West Essex Technical College พลาซาลาดพราว
รองประธานกรรมการบริหาร - วปรอ. ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 1 เปนผูนําเขา และเปนผูริเริ่มเปนคนแรกที่นํา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  บารโคดมาใชในประเทศไทย
  คณะรัฐศาสตรมห าวิทยาลัยรามคําแหง รุนที่2 เปนผูกอตั้งและนายกสมาคมผูคาปลีก บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หางสรรพสินคา
  'คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง รุนที่ 3 เปนผูริเริ่มระบบเฟรนไชสในดานอาหาร

เปนคนแรกในประเทศไทย เชน Mister Donut, 
Baskin Robbins,KFC
กรรมการสมาคม สมาคมอัสสัมชัญ 
รองประธานคณะกรรมการ สถาบันสัญลักษณรหัสแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
กรรมการสมาคม สมาคมการคาไทย อุตสาหกรรม เพื่อการทองเที่ยว
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ
กรรมการสมาคม สมาคมโรงแรมไทย
กรรมการสมาคม สมาคมการคาไทยไหหลํา
กรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ 
และวารสารหอการคา

2538-ปจจุบัน สมาชิกสมาคมนักเรียนเกาอังกฤษ สมาคมนักเรียนเกาอังกฤษ
ประธานเจาหนาที่บริหาร โรงแรม รีสอรท และฟาสตฟูด ในเครือเซ็นทรัล
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือเซ็นทรัล
ประธานกรรมการบริหาร หนังสือพิมพบางกอกโพสต และหนังสือพิมพ 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุนความสัมพันธทางครอบครัว
(ป) ในบริษัท(%) กับกรรมการผูจัดการใหญ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน 60 -BA., St. John Fisher College , Mathematic 0.43% อา อดีต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุป จํากัด
กรรมการ และ  , USA กรรมการผูจัดการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนทแฟคทอรี่ จํากัด
กรรมการบริหาร – ปฏิบัติการ กรรมการผูจัดการ บริษัท ปริญญอินเตอรเทรค จํากัด

ประธานบริหาร ธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมและคาสงบริษัทในเครือเซ็นทรัล 
กรรมการอํานวยการ เซ็นทรัลโฮลดิ้งกรุป

ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนทแฟคทอรี่ จํากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอรปอเรชั่น จํากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลรีเทลลอจิสติกส จํากัด
กรรมการ บริษัท หางสรรพสินคาเชียงใหม จํากัด
กรรมการ บริษัท ซีเทรคสากล จํากัด 
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลมาเกตติ้งกรุป จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัทในเครือเซ็นทรัล
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

10. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน 60 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมดีเดน ) - อา อดีต ประธานสมาคมผูคาปลีกไทย ประธานสมาคมผูคาปลีกไทย
กรรมการ และกรรมการ   St. Joseph’s College, USA ประธานคณะกรรมการ ธุรกิจการคาปลีก หอการคาไทย
บริหาร-ทรัพยากรมนุษย ที่ปรึกษาสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย

กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดลอม
ประธานบริหารธุรกิจคาปลีก บริษัทในเครือเซ็นทรัล
กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด

ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมกีฬาบิลเลียดแหงประเทศไทย
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจ คลับ จํากัด
กรรมการบริหาร-ทรัพยากรมนุษย บริษัทในเครือเซ็นทรัล
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุนความสัมพันธทางครอบครัว
(ป) ในบริษัท(%) กับกรรมการผูจัดการใหญ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

11. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน 58 - MBA in Operations Research , 5.54% อา 2533-2545 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
กรรมการบริหาร - ปฏิบัติการ   'Iona University, New York, U.S.A และประธานเจาหนาที่บริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพัน) - 'Bachelor Degree of Electric 2524-2535 รองกรรมการผูจัดการใหญ / ประธานฝายจัดซื้อ บริษัท เซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด

  Engineering, University of 2523-2533 ผูอํานวยการฝายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
  Maryland (College Park), U.S.A  และผูอํานวยการฝายการตลาด

อดีตนายกสมาคมศูนยการคาไทย สมาคมศูนยการคาไทย
อดีตประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟพารทเนอร จํากัด (Starbucks) 
อดีตนายกสโมสรโรตารี่ บางเขน สโมสรโรตารี่ บางเขน
อดีตกรรมการสภาหอการคาไทย สภาหอการคาไทย

ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
กรรมการบริหาร กลุมบริษัทในเครือเซ็นทรัล
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการบริหาร – ปฏิบัติการ บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด
กรรมการ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท เดอะวินเทจ คลับ
กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน)

12. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน 50 - MA, University of Norte Dame, 3.69% อดีต รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
กรรมการ    Indiana, U.S.A. ผูอํานวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการใหญและ ผูอํานวยการฝายอาคารและทรัพยสิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร รองกรรมผูจัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด
(มีอํานาจลงนามผูกพัน) ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด

ผูชวยผูจัดการสาขา บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด
2527-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หองอาหารซากุระ จํากัด 
2531-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอดวานซซิสเต็ม จํากัด 
2531-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนซิส คอรปอรเรชั่น จํากัด
2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด 
2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแคปตอล จํากัด 
2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด
2539-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุนความสัมพันธทางครอบครัว
(ป) ในบริษัท(%) กับกรรมการผูจัดการใหญ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

13. นายปริญญ  จิราธิวัฒน 43 - Master of Business Administration at 2.82% ญาติผูพี่ 2531-2532 เจาหนาที่ฝายวาณิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด(มหาชน)
กรรมการ และ   Sasin 2533-2545 กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด
กรรมการบริหาร – การเงิน - Bachelor Degree In Account at 2541-2547 กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอรไลฟ จอหนแฮนคอคประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)
(มีอํานาจลงนามผูกพัน)   Skidmore College, USA 2536-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด(มหาชน)

2537-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
2538-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จํากัด
2539-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด
2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด(มหาชน) 

กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด(มหาชน) 
2545-ปจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด

กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด
2546-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพยใหม(MAI)

14. นายสุทธิเดช  จิราธิวัฒน 55 - Prince George College, U.S.A. 1.48% อา อดีต ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานพัฒนาโครงการและบริหารงานกอสราง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
สายงานพัฒนาโครงการ ผูอํานวยการฝายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
และบริหารงานกอสราง ผูอํานวยการฝายขาย บริษัท บางนาเซ็นทรัลพร็อพเพอรตี้ จํากัด 

ผูอํานวยการ บริษัท ฟูดพารค จํากัด
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จํากัด

2545-ปจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารงานกอสราง

15. นายนริศ  เชยกลิ่น 44 - ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - - อดีต Computer Audit Supervisor บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด 
รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน)
สายงานการเงินและบัญชี กรรมการและผูอํานวยการฝายการเงินและบริหา กลุมบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

2539-2541 ผูจัดการอาวุโส ฝายการบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)
2539-2541 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส จํากัด

2541-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
สายงานการเงินและบัญชี
เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุนความสัมพันธทางครอบครัว
(ป) ในบริษัท(%) กับกรรมการผูจัดการใหญ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

16. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน 44 - Mini MBA อสังหาริมทรัพย สถาปตจุฬา 0.67% อา อดีต ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลการเมนทแฟคทอรี่ จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - Mini MBA บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลการเมนทแฟคทอรี่ จํากัด
ฝายขาย   Real Estate Investment at SASIN ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นแนลฟาสตฟูด จํากัด

ผูจัดการอาวุโสฝายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
17. นายธีระชาติ นุมาติ 48 - BSCE, Polytechnic University, Brooklyn, - - 2540-2544 Project Director K-Tech Construction and Engineering Co.,Ltd.
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   Newyork, U.S.A. 2544-2546 Project Director Itochu (Thailand) Co.,Ltd. 
สายงานพัฒนาโครงการและ 2546-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
บริหารงานกอสราง สายงานพัฒนาโครงการและบริหารงานกอสราง
18. นายประวิช จรรยาสิทธิกุล 44 - Mini MBA หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร - - 2543-2547 ผูอํานวยการสงเสริมการขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ฝายการตลาด - ปริญญาตรีการตลาด บริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน 43  - Advance Management 0.004% อา อดีต Vice President Central Department Store

   Program - Executive Course, 2531-2539 Managing Director Central Supermarket
   Harvard Business School 2539-2541 Co-Chief Executive Officer Tops Supermarket
- ปริญญาโท University of Harford in MBA 2541-ปจจุบัน Executive Vice President Central Retail Corporation Ltd.
- ปริญญาตรี University of California , 
   Los angeles (UCO) in BA
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1 นายวันชัย          จิราธิวัฒน
2 นายสุทธิชัย        จิราธิวัฒน
3 นายสุทธิธรรม     จิราธิวัฒน
4 นายปริญญ         จิราธิวัฒน
5 นายกอบชัย         จิราธิวัฒน
6 นายเอนก            สิทธิประศาสน
7 นายสุทธิเกียรติ       จิราธิวัฒน
8 นายสุทธิชาติ          จิราธิวัฒน
9 นายสุทธิศักด์ิ          จิราธิวัฒน

10 นายไพฑูรย       จิราธิวัฒน
11 นายจักกชัย        จิราธิวัฒน
12 นางสุนันทา        ตุลยธัญ
13 นายครรชิต        จิราธวัฒน
14 นายสุทธิเดช      จิราธิวัฒน
15 นายสุทธิพันธ     จิราธิวัฒน
16 นางสาวสุวิมล     จึงโชติกะพิศิฐ
17 นายสุทธิภัค       จิราธิวัฒน
18 นายวิญู          คุวานันท
19 นายโยธิน          บุญดีเจริญ
20 นายจิรวัฒน       บุญดีเจริญ
21 นายเปรมชัย       กรรณสูต
22 นายทวีผล      คงเสรี
23 นายอุทัย        กองกิตติวงศ
24 นายโตะ  วาห  ซาน
25 นายวีระพันธุ       ทีปสุวรรณ
26 นายชัว  เค็ง  คิม
27 นายจิมม่ี  เฟอ  ยอง กิม
28 นายชัว  กก เชิง ลารี่
29 นายริชารด โจฮานส  แวนเด็นเบอรค
30 นายรุงแสง        กฤตยพงษ
31 นายพีระพล       พัฒนพรีะเดช
32 นายนพดล        พัฒนพีระเดช
33 นายวรพงษ       พัฒนพีระเดช
34 นางสาวเพียงใจ     หาญพาณิชย
35 นายชัยรัตน      ธรรมพีร
36 นายซวง           ชัยสุโรจน
37 นายไพโรจน        ไพศาลศรีสมสุข
38 นายฉลองชัย        ต้ังตระการพงษ
39 นายชนัฏ             เรืองกฤตยา
40 นายอัชวัตร          เรืองกฤตยา
41 นางเบญจมาศ      รจนพิสิษฐ
42 นางสาวกาญจนา   เกษมชัยสิริสันติ
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ประกาศ 

ที่ 11 00 81 0107 
เรื่อง  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสําคัญ

ยิ่งในการเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนของบริษัทในระยะยาว ทําใหบริษัทมีความมั่นคง
และพัฒนาตอไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนภายใตการดําเนินการอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตาม 
กฏหมายที่เกี่ยวของ จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการขึ้น เพื่อยกระดับการปฏิบัติที่
มีอยูแลว ใหมีความเปนระบบมาตรฐานชัดเจนและกระจายการปฏิบัติไปสูทุกระดับและทุกคนทั่วทั้ง
บริษัท อันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยางแทจริง คณะกรรมการได
มอบหมายผูรับผิดชอบกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอและ
ดําเนินการติดตามผลและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

     

• คณะกรรมการบริษัท 
1. องคประกอบ 

1.1     คณะกรรมการ ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่เปนตัวแทนของผู
ถือหุนรายใหญตามสัดสวนยุติธรรมและกรรมการที่เปนอิสระ ซึ่งมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินงานใหแกบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมแลวมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 

1 .2  ประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการใหญ ตองไมเปนบุคคลเดียวกนั เพือ่ใหมี
การแบงแยกบทบาทอยางชดัเจนและมีการถวงดุลในอํานาจดาํเนนิงาน 

 

2. คุณสมบัติและการแตงต้ัง 
กรรมการตองไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 

ป และเมื่อครบกําหนดออกตามวาระ มีสิทธิไดรับการเลือกตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงตอไปได โดยมี
คณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัทและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยาง
เปนอิสระ   
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3.     บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ 
3.1   กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  
3.2   กรรมการตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทอยางแทจริง 
3.3 ตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ และดําเนินงานโดยรักษา

ผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  
3.4 ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน ผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน โปรงใสและทันเวลา 
3.5 ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฏหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท   

ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมและระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของบริษัท    

3.6  คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและทิศทางการดําเนิน 
งานของบริษัทและการควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุนอยางมั่นคงและยั่งยืน  

3.7   คณะกรรมการควรติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  
3.8    จัดใหมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
3.9 จัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอยาง

สม่ําเสมอ 
3.10   จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
3.11 จัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อชวยดูแลกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการและชวยให

คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฏหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ 
3.12 จัดใหมีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปน

มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท 
3.13 กรรมการที่เปนอิสระควรใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนด      

กลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานการดําเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งพรอมที่จะคัดคานการกระทําของฝายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็น
ขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย 
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3.14 คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ดวยการวาจางที่ปรึกษาภายนอกดวยคาใชจายของบริษัท 
 
 

4.    การดํารงตําแหนงกรรมการ  
4.1 กรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนบริษัทที่จะรับตําแหนงเปน

กรรมการในขณะนั้นๆ 
4.2  กรรมการควรใหความมั่นใจไดว ามี เวลาเพียงพอในการเขาร วมประชุม

คณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท 
4.3    กรรมการผูจัดการใหญจะดํารงตําแหนงนี้ใหกับหนึ่งบริษัทจดทะเบียนเทานั้น 

เพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
4.4  กรรมการไมควรรับเปนกรรมการใหกับบริษัทที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทจดทะเบียนที่ตนดํารงตําแหนงเปนกรรมการอยู 
 

5.   การประชุมของคณะกรรมการ 
5.1  บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ ไตรมาสละ 1 คร้ังเปน   

อยางนอย 
5.2 กําหนดใหมีกรรมการเขารวมประชุมครบองคประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติใน

เร่ืองสําคัญๆ เชน รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยที่มีผลกระทบสําคัญ
ตอบริษัท  การขยายโครงการลงทุน  การกําหนดระดับอํานาจบริหารงาน การกําหนดนโยบายบริหาร
การเงินและการบริหารความเสี่ยง เปนตน 

5.3 ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเปนผูมีสวนไดสวนเสียในวาระที่พิจารณา ตอง
ออกจากที่ประชุมกอนเริ่มการพิจารณาเรื่องในวาระนั้นๆ 

5.4 จัดใหมีการสงหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมใหกรรมการลวงหนาอยางเหมาะสมและเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท เพื่อใหมี
เวลาพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอ 

5.5 กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและเอกสาร
สําคัญอื่นๆหากมีขอสงสัย กรรมการอื่นและฝายจัดการตองดําเนินการเพื่อตอบขอสงสัยนั้น 
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5.6 เลขานุการบริษัทหรือผู ได รับมอบหมายตองจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการใหครบถวนสมบูรณภายในเวลาที่กฏหมายกําหนดไว  
 

   6.   การแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามที่พิจารณาวา

จําเปนและเหมาะสมเพื่อกํากับดูแลงานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและกลั่นกรอง
งานเหลานั้นแทนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดใหคณะอนุกรรมการตองรายงานผล
การปฏิบั ติ งานตอคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่ กํ าหนดไว เปนประจํ า  ซ่ึ ง
คณะอนุกรรมการแตละคณะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป อยางไรก็ตาม วาระการ
ดํารงตําแหนงของอนุกรรมการแตละคนนั้นจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท    ไดแก 
 

6.1    คณะกรรมการตรวจสอบ   ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คนและอยางนอย 
1 คนตองเปนผูที่มีความรูดานการบัญชีหรือการเงิน ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีการ
รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและกฏหมายที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหถูกตองและครบถวน รวมทั้ง
สนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปนระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 

6.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
อยางนอย 2 คนและกรรมการอิสระ 1 คน   ทําหนาที่เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนและ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆแกกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการจาย
คาตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายและอัตราคาตอบแทนใหสอดคลองกับ
สภาวะตลาด ณ ปจจุบันและเหมาะสมกับผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหสามารถรักษาคนดีที่มี
ความสามารถใหคงอยูกับบริษัทไวได รวมทั้งเปนแรงจูงใจสําคัญที่จะทําใหกรรมการและผูบริหารทุก
คนปฏิบัติหนาที่ในการบริหารและพัฒนาบริษัทใหเจริญกาวหนาตอไปไดอยางมั่นคง 
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6.3 คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอย 2 คน
และกรรมการอิสระ 1 คน ทําหนาที่เสนอนโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง สรรหา 
คัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการและหรือผูบริหารแลวแตกรณี ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการและผูบริหาร ดูแลใหมีแผนสืบแทนตําแหนงที่เฉพาะเจาะจงของผูบริหารระดับสูงและมี
รายชื่อผูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่จะไดรับการพิจารณารวมทั้งมีการทบทวนใหเหมาะสมและเปน
ปจจุบัน 
 

6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจะกําหนดใหมี โครงสรางและ
คณะกรรมการที่จะทําหนาที่พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตั้งแตกระบวนการบงชี้ วิเคราะห ประเมิน จัดการ ติดตามและการ
รายงานอยางเปนระบบ รวมทั้งใหการสนับสนุนโดยจัดใหมีการแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยง
แกหนวยงานภายในตางๆ  ตลอดจนติดตามใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอทั่วทั้งบริษัท   
   

• การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส 

ทั่วถึงและทันเวลาทั้งขอมูลทางการเงินและที่ไมใชการเงิน เพื่อใหนักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมไดมีขอมูลที่เชื่อถือไดและเพียงพอประกอบการตัดสินใจ จึงไดมอบหมายใหฝายจัดการกําหนด
ผูรับผิดชอบทําหนาที่ในการติดตอส่ือสารและเปดเผยขอมูลใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการปรับปรุงวิธีการและเพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารขอมูล
ใหมีความหลากหลาย ทันสมัย ทันเวลา เขาถึงไดรวดเร็ว   
 

• การประชุมผูถือหุน 
         คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน

นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท และมีนโยบายอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกคนอยาง
เทาเทียมกันในการเขารวมประชุม โดยการกําหนดวัน เวลาและสถานที่จัดการประชุมอยางเหมาะสม
การไดรับขอมูลขาวสารตางๆ การเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและใชสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได
อยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการสงหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
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ประชุมใหกับผูถือหุนลวงหนาอยางเหมาะสมและเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท เพื่อให
มีเวลาพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอ รวมทั้งจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมใหครบถวนสมบูรณ
ภายในเวลาที่กฏหมายกําหนดไว  
 

• การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิภาพ  ดวยการจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยยังคงไวซึ่งความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกดานทั้งดานการปฏิบัติงาน ดานการเงนิ และ
การปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดกฏหมายที่เกี่ยวของ และจัดใหมีสํานักตรวจสอบภายในเปนหนวย 
งานอิสระมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบภายในและให
ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในทุกๆระบบงาน เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา
ระบบควบคุมภายในที่มีอยู ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอและพนักงานทุกระดับและทุกคนไดปฏิบัติตาม
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รวมทั้งกํากับดูแลใหสํานักตรวจสอบภายในรักษาและคงไวซึ่งความเปนอิสระ 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานอยางมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้คณะกรรมการยังไดกํากับดูแลและสงเสริมใหฝายจัดการตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบควบคุมภายในและการมีตรวจสอบภายใน โดยกําชับใหฝายจัดการสนับสนุน
และสงเสริมระบบควบคุมภายในและปรับปรุงใหมีความเพียงพอและเหมาะสมอยูเสมอ 

  
• การบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและเห็นวากระบวนการ
ดังกลาวเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญที่สุดของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จึงจัดใหมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพขึ้น  โดยมอบหมายใหฝายบริหารกําหนด
นโยบาย วัตถุประสงค กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได รวมทั้ง
ชี้แจงเรื่องเหลานี้ใหทุกคนในองคกรไดรับทราบเพื่อจะไดตระหนักถึงความสําคัญและเปนการสราง
วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงใหเกิดในทุกระดับของบริษัท ใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเปนการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการบริหาร
ความเสี่ยง  รวมทั้งดูแลใหมีการกําหนดวิธีติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากเปน
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ข้ันตอนสุดทายที่สําคัญมีผลตอความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและกําหนดใหตองรายงานผล
ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 
 

• จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการไดอนุมัติระเบียบวาดวยจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเปนปกติวิสัย ซึง่พนกังานทกุคน
ทุกระดับไดลงนามรับเอกสารเกี่ยวกับระเบียบดังกลาวและยืนยันการปฏิบัติตามซึ่งถือเปนกรอบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท  อีกทั้งคณะกรรมการไดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบทําหนาที่
ติดตามผลการปฏิบัติอยางตอเนื่องและปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหเหมาะสมอยูเสมอ 

 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจอยางยิ่งที่จะสรางกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่

เปนมาตรฐานและใหกระจายการปฏิบัติไปสูทุกระดับทุกคนทั่วทั้งบริษัท เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีอยางแทจริง  จึงขอใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายฉบับนี้ ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เปนตนไป 

  
 
ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
     ___________________________ 
           (นายวันชัย  จิราธิวัฒน) 
               ประธานกรรมการ 
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สวนเพิ่มเติมแนบทาย 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
 
 เพื่อใหเกิดความสมบูรณและชัดเจนมากขึ้น บริษัทจึงไดจัดทําสวนเพิ่มเติมตอทายนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีฉบับนี้ขึ้น โดยใหนิยามของ  “ กรรมการที่เปนอิสระ ”  และ “ การแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ”  
ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่  7  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2548  เปนตนไป  

 

• คํานิยาม 
 

กรรมการที่เปนอิสระ   
 หมายถึง  กรรมการจากภายนอกที่ไมไดมีตําแหนงเปนผูบริหารหรือพนักงานประจําของบริษัทไมไดเปน
กรรมการบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารและ         
ผูที่เกี่ยวของ สามารถทําหนาที่คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  และสามารถชวยดูแล    
ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

 
การแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ  

 หมายความวา  การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยไมคํานึง      
ถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด  
รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 
 
 
 
 
 
      (นายกอบชยั  จิราธวิัฒน) 
       กรรมการผูจัดการใหญ 
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การบรหิารความเสี่ยงของบริษัท 
 

นับตั้งแต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด ไดกอตั้ง ขึ้นในป พ.ศ.2523 เพื่อดําเนินธุรกิจดานการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก โดยตลอดเวลา 24 ปที่ผานมา บริษัทเนนการพัฒนาธุรกิจศูนยการคาเพื่อนําพื้นที่
ออกใหเชาอยาง ตอเนื่อง จนปจจุบันบริษัทไดพัฒนาและเปนผูบริหารศูนยการคาทั้งส้ิน 10 ศูนยการคา อยางไร       
ก็ตาม สภาวะการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจ ทั้งจากปจจัยภายในบริษัทเอง เชน กระบวนการทํางาน
ที่เปล่ียนไป การลงทุนที่เพิ่มขึ้น โครงการใหม ๆ ในขณะที่ปจจัยบางอยางเกิดขึ้นจากภายนอกบริษัทเชน กฎ ระเบียบ
ตาง ๆ ราคาน้ํามัน อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน เหตุการณเหลานี้ อาจเกิดขึ้นอาจทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
หรืออาจทําใหบริษัทเสียหายได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองทําความเขาใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอ
บริษัท และกําหนดกรอบใหพนักงานทุกคนรวมมือกันจัดการความเสี่ยงเหลานั้นใหเกิดผลที่เปนประโยชนตอบริษัท 
หรือลดความเสียหายลง 
 

บริษัทจึงเห็นความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ และกําหนดใหทุกคน
มีหนาที่และความรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงในสวนงานที่ตนรับผิดชอบอยู และจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางมี         
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเปนการเพิ่มความมั่นใจในการดําเนินงานและสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท บริษัทจึง
ถือเปนนโยบายสําคัญอยางยิ่งในการจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ รวมทั้งกําหนดใหพนักงาน        
ทุกคนดําเนินงานควบคุมความเสี่ยงอยางตอเนื่องเพื่อใหการพัฒนาดานบริหารความเสี่ยงเปนระบบและมี           
ประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุจุดประสงคของธุรกิจที่ไดกําหนดไว  
 
แผนปฏิบัติการบริหารความเสีย่ง 
 

เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง บริษัทไดกําหนดใหมีโครงสราง บทบาทและ               
ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 
และดําเนินการเพื่อใหม่ันใจวาความเสี่ยงนั้นไดรับการบงชี้และจัดการใหอยูในระดับที่บริษัทยอมรับได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติภายในองคกร รวบรวม ติดตามและสอบทานความเสี่ยงในระดับองคกร รวมทั้งใหการสนับสนุน
ใน   ดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความตระหนักและเขาใจในความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงนั้นมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานที่สามารถ
ทําใหเขาใจและจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงระดับองคกรเพื่อผูบริหารได
ระบุและประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และจัดใหมี          
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การประเมินความเสี่ยงของศูนยการคา โดยเริ่มนํารองที่โครงการ เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา และจะดําเนินการประเมิน
ความเสี่ยงของศูนยการคาใหครบทุกศูนยการคาในป 2005 
 
 
การบรหิารความเสี่ยง – กรอบการดําเนินการในอนาคต 
 

การบรรลุวัตถุประสงคองคกรไมสามารถทําไดโดยปราศจากความเสี่ยง การดําเนินธุรกิจตองเกี่ยวเนื่องกับ
ความเสี่ยงเสมอ แตบริษัท ไมสามารถกําจัดความเสี่ยงใหหมดไปได แมวาบริษัท จะมีความตั้งใจหรือมีความสามารถ
เพียงใด แตส่ิงสําคัญคือ การที่บริษัทสามารถบงชี้และดําเนินการตอบสนองตอความเสี่ยงไดทันทวงทีโดย             
การพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวของ การติดตามความมีประสิทธิผลของการจัดการตอความเสี่ยง 
และการสื่อสารความเสี่ยงที่สําคัญใหทางผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ บริษัท ตองรวมการบริหาร 
ความเสี่ยงเขากับ การดําเนินงานในองคกร ซึ่งหมายถึง การนําการบริหารความเสี่ยงไปใชในกระบวนการวางแผน  
กลยุทธและแผนธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจที่สําคัญ และกระบวนการหลักของบริษัทตอไป 
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