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แบบ 56-1 



   

 

สารบัญ 

 

หน้า 

 

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์   

1. ข้อมูลทั่วไป 1-1 

2. ปัจจัยความเสี่ยง 2-1 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3-1 

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 4-1 

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5-1 

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 6-1 

7. โครงสร้างเงินทนุ 7-1 

8. การจัดการ 8-1 

9. การควบคุมภายใน 9-1 

10. รายการระหว่างกัน 10-1 

11. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 11-1 

12. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 12-1 

 

ส่วนที่ 2  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                            

 

เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท          

 
เอกสารแนบ 2     รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย   

 

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ           
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บริษัททีอ่อกหลักทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษัท   เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)   

ประกอบธุรกิจ    พฒันาอสงัหาริมทรัพย์    

ที่ตัง้สํานักงานใหญ่  อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด์ ชัน้ 30-33 

ที่อยู่    999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

เลขทะเบียนบริษัท  0107537002443  

ทนุจดทะเบียน  2,178,816,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  2,178,816,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามญั 2,178,816,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

โทรศัพท์   0-2667-5555  

โทรสาร    0-2264-5593  

เวบ็ไซต์    http://www.cpn.co.th 
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บริษัททีอ่อกหลักทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

สรุปข้อมูลทั�วไปของนิติบุคคลที�บริษัทถือร้อยละ 10 ขึ�นไป

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส จํากัด ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า 1,000,000                99.99%

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555

2 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จํากัด ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า 5,000,000                99.99%

1697 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900 โทร 0-2793-6000

3 บริษัท หลังสวนเรียลตี� จํากัด อาคารที�พักอาศัย และพื�นที�ร้านค้าให้เช่า 1,000,000,000          99.99%

95/3 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2652-2277

4 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 1,500,000,000          99.99%

160 ถ.พระรามที� 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150 โทร 0-2866-4300

5 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  แอร์พอร์ต 1,000,000,000          99.99%

2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 0-5399-9199

6 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 800,000,000            99.99%

68/100, 68/919 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2834-6000

7 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 324,738,000            99.99%

79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร 0-2649-6000

8 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 2,000,000,000          78.13%

99, 99/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร 0-4300-1200

9 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 900,000,000            99.99%

55/88-89, 55/91 หมู่ที� 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร 0-3764-1880-5

10 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จํากัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 3,200,000,000          93.30%

9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310 โทร 0-2103-5999

11 บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส พระราม3 จํากัด ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า 175,000,000            99.99%

79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร 0-2649-6000 (ถือผ่าน บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3)

12 บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี� จํากัด ศูนย์การค้า/อาคารสํานักงาน/ที�พักอาศัย/สวนนํ�า 600,000,000            99.99%

587, 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา  กทม.10260 โทร 0-2763-6000 โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา (ถือผ่านบจ.หลังสวนเรียลตี�)

13 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช จํากัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 1,500,000,000          99.99%

333/99 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทร.0-3764-1601-10

14 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด* ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด,์ 2,511,938,100          90.00%

4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2640-7000 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธาน,ี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (ถือผ่านบจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี� 10.00%)

และให้เช่าพื�นที�อาคารสํานักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

15 บริษัท เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ จํากัด ให้เช่าพื�นที�ค้าปลีกภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา 518,000,000            99.99%

591 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 โทร 0-2763-6000 (ถือผ่านบจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี� )

16 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด ศูนย์การค้าแฟชั�น ไอส์แลนด์ 500,000,000            15.00%

5/5-6 หมู่ 7 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2947-5000 (ถือผ่าน บจ.หลังสวนเรียลตี� 12% 

และ บจ. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า 3%)

17 บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 125,000,000            12.00%

5/5 หมู่ 7 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2947-5000 (ถือผ่านบจ.หลังสวนเรียลตี�)

18 บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 400,000,000            11.85%

47 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด  ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทร 0-2399-4510 (ถือผ่านบจ.หลังสวนเรียลตี�)

19 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท บริหารงานโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, 16,381,000,000        27.80%

19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค ชั�น 21-22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 0-2949-150 เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ�นเกล้า

20 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 บริหารงานโดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4,600,000,000          100.00%

11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั�น M,G ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 โทร. 0-2670-4900 โครงการเซ็นทรัลเวิลด์

21 กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 บริหารงานโดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 236,760,000** 100.00%

11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั�น M,G ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 โทร. 0-2670-4900 โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา

22 บริษัท ซีพีเอ็น คอนสตรัคชั�น แมเนจเม้นท์ จํากัด บริหารและจัดการเกี�ยวกับงานก่อสร้างอาคาร สิ�งปลูกสร้างและ 1,000,000                99.93%

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555 งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

23 บริษัท โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา บีช จํากัด โรงแรมฮิลตัน พัทยา 1,000,000,000          99.99%

999/9 ชั�น 30 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555

24 บริษัท ซีพีเอ็น เชียงราย จํากัด ศูนย์การค้า 700,000,000            99.99%

99/9 หมู่ที� 13 ต.รอบเวียง  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

25 บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000                99.94%

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555

26 บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี� จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,863,485,000          99.99%

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555 (ถือผ่าน บจ.เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว 24.99% 

และ บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 75.00%)

27 บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,341,600,000          99.99%

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555 (ถือผ่าน บจ. เซ็นทรัลเวิลด)์

28 Global Retail Development & Investment Limited. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ HK$10,000 100.00%

30/F Jardine House One Connaught Place Central HK.

29 Global Commercial Property Limited. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ HK$10,000 100.00%

30/F Jardine House One Connaught Place Central HK.

30 Central (Shanghai) Management Consulting Co.,Ltd. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RMB10,000,000 100.00%

Room 1107, No.238 Jiangchang (No.3) Road, Zhabei District, Shanghai

หมายเหต:ุ  **แสดงเฉพาะทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยประเภทเจ้าของ  
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บริษัททีอ่อกหลักทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

 

บริษัท สถานะ ท่ีอยู่ 

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธ ิ     

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด นายทะเบียนหุ้นสามญั 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

  โทร 0-2229-2888  โทรสาร 0-2654-5427 

หุ้นกู้ ไม่มีประกัน     

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ผู้แทนถือหุ้นกู้  CPN135A และ CPN145A 393 ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

   

โทร 0-2230-6061  โทรสาร 0-2266-8150 

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ CPN0126A , CPN136A, 

CPN15DA 

44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 0-2626-7503  โทรสาร 0-2626-7542 

 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้  CPN135A ,CPN145A 1 ซอยกสิกรไทย  ถนนราษฎร์บูรณะ  

  กรุงเทพฯ 10140 

  

โทร. 0-2470-1987  โทรสาร 0-2470-1998 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้   CPN127A , 

CPN126B, CPN164A, CPN16OA, 

CPN18OA, CPN21OA, CPN156A และ 

CPN171A 

9 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทร. 0-2256-2323-8  โทรสาร 0-2256-2406 

 

   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้  CPN163A 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขต

ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 

โทร. 0- 2296-3582 โทรสาร 0-2296-2202 

 

ผู้สอบบญัช ี/ ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง     

บริษัท เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากัด ผู้สอบบัญชี  ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ 

  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  โทร. 0-2677-2000  โทรสาร 0-2677-2222 

บริษทัจัดอันดบัเครดิต     

บริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด ผู้จัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี  ้ อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 เลขท่ี 191  

  ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 

   โทร. 0-2231-3011  โทรสาร 0-2231-3012 



 

2-1 

ปัจจยัความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

ปัจจัยความเส่ียง 

ลักษณะความเส่ียง การบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) มุ่งเน้นการดําเนินแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และให้ม่ันใจได้ว่า

การกําหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับความเส่ียงที่บริษัทฯ ยอมรับได้โดย  

- การขยายการลงทุนไปต่างประเทศ                       

หากโครงการต่างประเทศไม่ประสบความสาํเร็จ        

อาจส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ      

- ศึกษาข้อมลูที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนตดัสินใจลงทนุ 

- ติดตามความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และธุรกิจที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางตอบสนองให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

- ร่วมลงทนุกับพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีศกัยภาพสงู  

- เตรียมความพร้อมองค์กร และบคุคลากร เพ่ือรองรับการขยายการลงทนุไปต่างประเทศ 

- พฒันาปรับปรุงศนูย์การค้าที่มีอยู่ พร้อมทัง้ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจดัการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง

ความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขนั 

- จดัหาแหล่งเงินทนุให้เพียงพอกับความต้องการเงินทนุ และดํารงอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อทนุที่เหมาะสม 

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) มุ่งเน้นกระบวนการปฎิบัติงานทุกขัน้ตอน โดยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรในการปฎิบัติงาน รวมถึงความเส่ียงด้านความปลอดภัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร 

- ความเส่ียงด้านขดีความสามารถองค์กร           

หากบริษัทไม่สามารถเตรียมความพร้อมองค์กร และ

บคุคลากร เพ่ือรองรับการขยายตวัขององค์กร  อาจ

ส่งผลให้ขาดโอกาสในการขยายธุรกิจ และส่งผลต่อ

ความสามารถในการทาํกําไรของกิจการได้  

- เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานด้านต่างๆเพ่ือรองรับการเติบโตขององค์กร  

- พฒันาบคุลากรในตําแหน่งที่สําคญัตาม Succession Plan และ Individual Development Plan (IDP)   

- พฒันา Training Roadmap ตาม Competency Profile  

- ทํา Change Management เพ่ือสื่อสารและเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขององค์กร  

- ความเส่ียงด้านงานก่อสร้าง                               

หากไมส่ามารถบริหารระยะเวลา และต้นทนุค่าก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามแผนงานได้ อาจส่งผลกระทบต่อกระแส

เงินสดและความสามารถในการทาํกําไรของกิจการได้ 

- มีกระบวนการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้างที่เป็นระบบที่ทําให้โครงการก่อสร้างบรรลุผลสําเร็จได้ด้วย

ต้นทนุที่ต่ําที่สดุโดยไม่ทําให้คณุภาพ และความเชื่อถือได้ของโครงการด้อยลง (Value Engineering )  

- มีกระบวนการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  



 

2-2 

ปัจจยัความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

ลักษณะความเส่ียง การบริหารจัดการความเส่ียง 

- ความเส่ียงจากการก่อวินาศกรรม อุบัติภัย            

และภัยธรรมชาติ                                               

หากเกิดความเสียหายจากภยัเหล่านี ้อาจก่อให้เกิดการ

หยดุชะงกัทางธุรกิจ และส่งผลกระทบกับกระแสเงินสด 

และความสามารถในการทํากําไรของกิจการได้ 

- จดัทําประกันภยัที่ครอบคลมุความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมให้กับทุกโครงการ  

ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันความเสียหายทางการเงิน 

- มีการจดัทํา Business Continuity Plan เพ่ือบริหารจดัการในสถานการณ์ฉกุเฉินและการวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

รองรับและลดผลกระทบจากเหตกุารณ์ฉกุเฉิน หรือเหตกุารณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ ได้   

- สร้างศนูย์การค้าให้มีโครงสร้างที่มัน่คง แข็งแรง ตามมาตรฐานเพ่ือรองรับ และลดผลกระทบจากภยัธรรมชาติรุนแรง 

 

ความเส่ียงด้านกฏระเบียบ (Compliance Risk) มุ่งเน้นการปฎิบัติตามกฏระเบียบ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฏหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- ความเส่ียงจากกฎหมาย และนโยบายภาครัฐ    

หากบริษัทมิได้ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมถึง

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อกําหนดและนโยบาย

ภาครัฐให้ถ่ีถ้วนก่อนการตดัสินใจลงทนุ อาจส่งผล

กระทบให้อตัราผลตอบแทนการลงทนุ/การเติบโตของ

กําไรลดลงได้ 

- ให้ความสําคญักับการเลือกทําเลที่ตัง้และการกําหนดขนาดที่ดินที่ตัง้ ตลอดจนการตรวจสอบถึงข้อจํากัดทางกฎหมายต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องอย่างละเอียดก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

- ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ เช่น ผังเมือง แนวเวนคืน การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน และ

กฎหมายเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถกําหนดแผนการพฒันาโครงการได้อย่างเหมาะสม 

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

 

มุ่งเน้นการบริหารองค์กร โดยใช้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังภายใต้งบประมาณที่ กําหนด เพ่ือให้ได้รับ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้เกิดความเชื่อม่ันว่ามีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

เพียงพอกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

- ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้                        

ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อาจส่งผลให้บริษัทมี

ต้นทนุสงูขึน้ และมีอตัรากําไร/ผลตอบแทนที่ลดลง 

รวมถึงผลกระทบต่อการขยายธุรกิจในอนาคต 

- เพ่ิมสดัส่วนเงินกู้ ยืมที่เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ให้มากขึน้  ในสภาวะดอกเบีย้ขาขึน้ 

- มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น Interest rate swap ในการบริหารเพ่ือเพ่ิมสดัส่วนของอตัราดอกเบีย้คงที่ 

- มีทางเลือกอ่ืนๆ สําหรับการระดมเงินทนุที่นอกเหนือจากการกู้ ยืม เช่น การระดมทนุผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ

การหาผู้ ร่วมลงทนุในโครงการใหม่   
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
วสิัยทัศน์ (Vision) 

"เซ็นทรัลพฒันา มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผู้ นําด้านการพฒันาศูนย์การค้า ด้วยมาตรฐานระดบัโลก " 

 
 

ประวตัคิวามเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 

พ.ศ. 2523

  

- กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเน่ียน และบุคคลรายย่อยอ่ืน ได้ร่วมกนัก่อตัง้ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา 

จํากัด” ขึน้เมื่อวนัที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน เร่ิมแรก 300 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

พฒันาศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร 

พ.ศ. 2525 - เปิดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นศูนย์การค้า ครบวงจรแหง่แรกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2536 - เปิดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 

พ.ศ. 2538 - เปิดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ซึ่งเป็นศูนย์การค้าเอนกประสงค์ พร้อมอาคารสํานกังาน  

- เปิดดําเนินการโครงการเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา  

- จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท 

พ.ศ. 2539 - เข้าซือ้โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

พ.ศ. 2540 - เปิดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 

พ.ศ. 2543 - เปิดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฟส 2 เอ (อาคารที่จอดรถและโรงภาพยนตร์ใน    

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต) 

พ.ศ. 2544 - เข้าซือ้หุ้นโครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนาเพิ่มเติมอีก 79% จากสดัส่วนการถือหุ้นเดิม 20% เป็น 99% 

พ.ศ. 2545 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านหุ้ น คิดเป็น 1,000 ล้านบาท โดยการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม         

(Right Offering) 

- เปิดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

- เข้าซือ้โครงการเซ็นทรัลเวลิด์  

พ.ศ. 2546 - จดทะเบียนลดมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท 

- เพิ่มทนุจดทะเบียนประเภทหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จํานวน 35,714,200 หุ้น หุ้นละ 28 บาท  

คิดเป็น 999,997,600.- บาท ให้กบักองทนุเพื่อการร่วมลงทนุ 

- เปิดโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฟส 2 บี 

- เข้าซือ้โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 

พ.ศ. 2547 - จดทะเบียนลดมูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้น โดยการแตกมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

พ.ศ. 2548 

 

 

 

 

 

 

-      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ได้เข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของโครงการ  

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3  

-      เข้าลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท โดยมีสดัส่วนการถือหุ้น 33% 

-      เข้าซือ้หุ้นโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 เพิ่มเติม จากสดัส่วนการถือหุ้นเดิม 60.53% เป็น 99.99%  

-      หุ้นของบริษัทได้รับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 50 หุ้นของบริษัทชัน้นําในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะนํา

ราคาหุ้นมาคํานวณดชันี SET50  
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

พ.ศ. 2549 

 

 

 

 

 

-      เปิดให้บริการอาคารสํานกังานเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ทาวเวอร์บี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

-      หุ้นของบริษัทฯ ได้รับคดัเลือกจาก Morgan Stanley Capital International Inc. ในการนําราคาหุ้นมาคํานวณ

ดชันี MSCI ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 -     เปิดให้บริการส่วนขยายโครงการ “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์”  

พ.ศ. 2550 - ทริสเรทติง้ได้ปรับอนัดบัเครดิตขององค์กร และตราสารหนีข้องบริษัทฯ จากระดบั “A” ขึน้เป็น “A+”  

- ได้รับคะแนน “ดีเย่ียม” จากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2550 โดยการประเมิน

ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน 

และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุ และจดัอยู่ในกลุ่ม “บริษัทตวัอย่างทีด่ี 1 ใน 19 บริษัท” ซึ่งมีการเผยแพร่รายชื่อใน

เวบ็ไซต์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

 

พ.ศ. 2551 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001-2000 ทัง้ 10 ศูนย์การค้าทีเ่ปิดให้บริการ  

- ได้รับรางวลัรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) จากงานประกาศผล 

SET Awards 2008  

- เปิดให้บริการโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 
 

พ.ศ. 2552 - เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  

- เข้าทาํสญัญาเช่าช่วงโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็นระยะเวลา 20 ปี 

- เข้าซือ้โครงการศูนย์การค้าเจริญศรี คอมเพล็กซ์ และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

อุดรธานี ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า และโรงแรม(ภายใต้ชื่อ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี)  

- เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี  

- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์ได้รับรางวลั  

 Best Mixed-Use Development 2009 และ Best Retail Development 2009 จากงาน CNBC Asia 

Pacific Property Awards 2009,  

 Super Brands Awards 2009 จาก Super Brand Council,  

 2009 ICSC Asia Shopping Centre Awards – Gold Award for Development and Design 

Excellence โดยสมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Center 

หรือ ICSC)   

 BK Readers' Choice Award ผ่านการโหวตจากผู้ อ่าน BK Magazine 

- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา บางนา ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO 14001:2004 

- ได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนขวญัใจนกัวเิคราะหป์ระจําปี 2552 จากสมาคมนกัวเิคราะหห์ลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และได้รับรางวลั Certificate of Excellence สําหรับงานด้านนกัลงทนุสมัพันธ์จากงาน IR Magazine South 

East Asia Awards 2009 
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

- ได้รับรางวลัคณะกรรมการแหง่ปีดีเด่น (Board of the Year) ประจําปี 2551-2552  

- กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์สิทธิการเช่า CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ได้เข้ามาลงทุนในสินทรัพย์บางส่วนของ

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

- ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มคะแนนระดบั “ดีเลิศ” จากการประเมินผลการกํากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ไทยประจําปี 2552  

- เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น    

พ.ศ. 2553 - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์ได้รับรางวลั  

 BK Readers' Choice Award ผ่านการโหวตจากผู้ อ่าน BK Magazine เป็นปีที ่2 ติดต่อกนั, 

 Super Brands Awards 2009 จาก Super Brand Council เป็นปีที ่2 ติดต่อกนั,  

 2010 Best-of-the Best-Award ด้านการออกแบบและการพัฒนา จากสมาคมศูนย์การค้าระหว่าง

ประเทศ (International Council of Shopping Center หรือ ICSC) 

 - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้รับรางวลัสร้างสรรค์เพื่อ

การอนุรักษ์พลังงานดีเด่น Thailand Energy Award 2010 ประเภทอาคารใหม่ และประเภทอาคารควบคุม 

จากกระทรวงพลงังาน ตามลําดบั 

- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้รับรางวลัยอดเย่ียมด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

(Thailand Quality Class : TQC) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็น

ศูนย์การค้าแหง่แรกในเอเชียทีไ่ด้รับรางวลันี ้

- 12 ศูนย์การค้าของ CPN ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 

- ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มคะแนนระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการบริษัท             

จดทะเบียนไทยประจําปี 2553 

- ทริสเรตติง้คงอันดับเครดิตบริษัทในระดับ A+ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือและการ

เติบโตของ CPN ภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง และเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ส่งผลกระทบต่อเซ็นทรัล

เวลิด ์

- เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกครัง้ ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ จากการชุมนุมบริเวณ        

สี่แยกราชประสงค์ 

- เปิดให้บริการโรงแรมฮิลตนั พทัยา บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  

พ.ศ. 2554 - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแหง่แรกของ CPN และเปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี 

ได้ปิดให้บริการชัว่คราว เพื่อทาํการปรับปรุง ปรับโฉม และปรับเปลี่ยนร้านค้า ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง

สิงหาคม 2554 และได้กลบัมาเปิดให้บริการอีกครัง้ในรูปโฉมใหม่ทีม่ีความทนัสมัย โดยมีการเพิ่มร้านค้าชัน้นํา

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้มีความครบถ้วนทัง้ในด้านสินค้าและบริการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ เข้าใช้

บริการอย่างดีย่ิง 
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

- เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ทนัสมัยและครบวงจรที่สุดในจังหวดั

เชียงราย ประกอบด้วยร้านค้าชัน้นํา ร้านอาหาร และศูนย์ความบนัเทงิ โครงการแวดล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว

และเขตเศรษฐกิจ ตามนโยบายของภาครัฐทีจ่ะส่งเสริมให้จงัหวดัเชียงรายเป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศในลุ่ม

แม่นํา้โขงตอนบน 

- ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกนัโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนสถาบันเป็นวงเงินรวม 500 

ล้านบาท กําหนดการไถ่ถอน 5 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุสถาบนัเป็นอย่างดี 

- จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2554 โดยมีวาระทีส่ําคญั คือ เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับ

ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2553  

- ได้รับการคงอนัดบัเครดิตบริษัทและหุ้นกู้ไม่มีหลกัประกนัทีร่ะดบั A+ โดยทริสเรตติง้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ

แข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือและการเติบโตของ CPN  

- ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกนัโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นกัลงทุนสถาบันเป็นวงเงินรวม 1,000 

ล้านบาท กําหนดการไถ่ถอน 5 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุสถาบนัเป็นอย่างดี 

- จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2553 ในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น 

- ได้รับการคงอนัดบัเครดิตบริษัทและหุ้นกู้ไม่มีหลกัประกนัทีร่ะดบั A+ โดยทริสเรตติง้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ

แข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือและการเติบโตของ CPN  

- ลงนามในสัญญาวงเงินกู้ระยะยาว 7 ปี กับสถาบันการเงิน วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความ

น่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งทางการเงินของ CPN 

- เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ซึ่งเป็นศูนย์การค้าทีท่นัสมยัและครบวงจรที่สุดในภาคเหนือ

ตอนล่าง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหวา่งภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีนซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่จะส่งเสริมให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจจากทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตก (East-

West Economic Corridor)   

- ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกนัโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นกัลงทุนสถาบันเป็นวงเงินรวม 2,000 

ล้านบาท กําหนดการไถ่ถอน 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุสถาบนัเป็นอย่างดี 

- จากเหตุอุทกภัยครัง้ร้ายแรงในพืน้ที่ภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพฯ ทําให้ต้องปิดให้บริการศูนย์การค้า 3 

โครงการภายใต้การบริหารของ CPN คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ราม

อินทรา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราว เน่ืองจากความไม่สะดวกในการเดิน

ทางเข้าออกของผู้ ใช้บริการและเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและสวสัดิภาพของพนักงาน 

อย่างไรก็ดี เหตุอุทกภยัดงักล่าวมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อทรัพย์สินของบริษัท 

- เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็นศูนย์การค้าทีท่นัสมยัและครบวงจรที่สุดแห่ง

หน่ึงในกรุงเทพฯ ตัง้อยู่ในเขตธุรกิจและแหล่งบนัเทงิ แวดล้อมด้วยทีอ่าคารสํานกังาน ทีพ่กัอาศยั สถานฑูต และ

สถานศึกษา โครงการมีอุโมงค์เชื่อมต่อโดยตรงกบัสถานีรถไฟฟ้ามหานคร-สถานีพระราม 9 

- ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกนัโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นกัลงทุนสถาบันเป็นวงเงินรวม 2,000 

ล้านบาท กําหนดการไถ่ถอน 3.5 ปี และ 5.1 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุสถาบนัเป็นอย่างดี 
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5 

 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 

       บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 
100.00% 
 

กองทุนรวมธุรกิจ
ไทย 4 

 

100.00% 
 

27.80% 
กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

บจ.เซ็นทรัลฟู�ด อเวนิว 

 

บจ.เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส 

บจ.ซีพีเอ็น พัทยาบีช 

 

บจ.หลังสวนเรียลตี� 

 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 

 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น 

บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ 

 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี 

 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์ 

บจ.ซีพีเอ็น คอนสตรัคชั�น แมเนจเม้นท์  

บจ.โรงแรมซีพีเอ็น พัทยาบีช 

 

บจ.ซีพีเอ็น เชียงราย 

 

บจ.ซีพีเอ็น โกบอล 

บจ.บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี� 

บจ.สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ 
 

 
บจ.สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า 

 
บจ.อยุธยาเกษตรธานี 

 

บจ.เซ็นทรัลเพลย์แลนด์ 

 
Direct 
12.00% 

12.00% 

11.85% 

 

99.99% 

Indirect 
 3.00% 

     
99.99% 

หมายเหตุ : *จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื�อ 2 สิงหาคม 2553 และขณะนี�ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี  

                 **ชําระทุนครั�งแรกเมื�อ 17 มกราคม 2554 และครั�งที� 2 เมื�อ 9 กันยายน 2554 

 

Global Retail Development & 
Investment Limited. 

 
Global Commercial Property 

Limited. 

 

Central (Shanghai) Management 
Consulting Co.,Ltd. 

 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

78.13% 

99.99% 

93.30% 

99.93% 

99.99% 

99.99% 

99.94% 

90.00% 

100% 
100% 

100%** 

กองทุนรวมธุรกิจ
ไทย 5 

 

บจ.เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส พระราม 3  99.99%* 

10.00% 

บจ.ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ 

 

75.00% 

99.99% 

บจ.ซีพีเอ็น ซิตี� 

24.99% 
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6 

 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

   โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

กลุ่มธุรกิจ/ดาํเนินการโดย % ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 

  การถอืหุ้น จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

 ศูนย์การค้า  10,062 75.6% 9,142 76.7% 9,254 75.7% 7,244 73.9% 6,466 74.3% 

 -บมจ. เซ็นทรัลพฒันา            

 -บจ. เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่ 99.99%           

 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%           

 -บจ.เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ 99.99%           

 -บจ. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 99.99%           

 -บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 99.99%           

 -บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์  99.99%           

 -บจ.ซีพเีอน็ พทัยา บีช 99.99%           

 -บจ.เซ็นทรัลเวิลด์  100.00%           

 -บจ.เซ็นทรัลพฒันา ขอนแกน่ 

 -บจ.เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี 

78.13% 

99.99% 
 

 
 

 
 

 
 

   

 -บจ.เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ 93.30%           

 -บจ. ซีพเีอน็ เชียงราย 99.99%           

 อาคารสํานกังาน  767 5.8% 655 5.5% 898 7.3% 868 8.9% 809 9.3% 

 -บมจ. เซ็นทรัลพฒันา            

 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%           

 -บจ.เซ็นทรัลเวิลด์  100.00%           

 โรงแรม  465 3.5% 157 1.3% 116 1.0% - - - - 

-บจ.เซ็นทรัลเวลิด์ 

-บจ.โรงแรมซีพเีอน็ พทัยา บชี 
100.00% 

99.99% 
 

 
 

 
 

 
 

   

 อาคารสําหรับพกัอาศัย  18 0.1% 20 0.2% 21 0.2% 24 0.2% 19 0.2% 

 -บจ.หลังสวนเรียลตี ้ 99.99%           

 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%           

 สวนนํา้และสวนพกัผ่อน  6 0.0% 6 0.1% 5 0.0% 7 0.1% 9 0.1% 

 -บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 99.99%           

 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%           

 ศูนย์อาหาร  632 4.7% 550 4.6% 639 5.2% 456 4.7% 378 4.3% 

 -บจ. เซ็นทรัลฟู้ ดอเวนวิ 99.99%           

 -บจ. เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่ 99.99%           

 -บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%           

 -บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 99.99%           

 -บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์  99.99%           

 -บจ.เซ็นทรัลเวิลด์  100.00%           

ดอกเบีย้รับ  48 0.4% 49 0.4% 27 0.2% 167 1.7% 110 1.3% 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  498 3.7% 475 4.0% 451 3.7% 362 3.7% 316 3.6% 

อืน่ๆ  815 6.1% 858 7.2% 820 6.7% 972 7.2% 601 6.9% 

รวมรายได้ (ไมร่วมรายการท่ีมิไดเ้กิดขึ้นเป็นประจํา)  13,311 100% 11,912 100% 12,231 100% 9,800 100% 8,709 100% 



 

                              

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

 

 

ลักษณะโครงการที่ดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

ดําเนินงานโดย(2) :  

บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

บจ.เซ็นทรัล เรียลตี ้เซอร์วสิ 

 

 

ศูนย์การค้าครบวงจร และ

อาคารสํานกังานรวม 14 ชัน้

แล ะใ ต้ดิน 1 ชัน้  โดยใน

บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี 

ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม

ข อ ง บ ริ ษั ท อ่ื น ใ น ก ลุ่ ม

เซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย 

 

28 ไร่ 2 งาน 

76 ตารางวา 

 

ต่อสญัญาเช่าช่วงทรัพย์สินบริเวณโครงการฯ จาก บจ.เซ็นทรัล 

อินเตอร์พัฒนา เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยสิน้สุดสัญญาเดือน 

ธนัวาคม 2571 

  

4,303 ล้านบาท 

  

ธ.ค. 2525 

 

   

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า(3) ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 83,696 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 45,344 ตร.ม. 

          - Convention Hall 2,506 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน(4) 3,712 ตร.ม. 

 - อาคารสํานกังานพืน้ทีร่วม 24,336 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า 18,247 ตร.ม. 

 - ทีจ่อดรถ พืน้ที ่97,557 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว  -ไม่มี-  ตร.ม. ระยะสัน้ 45,344 ตร.ม. 

   รวม 45,344 ตร.ม. คิดเป็น 100% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 97% และ 97% ตามลําดบั) 

 

 

 - อาคารสํานกังานเช่าแล้ว  ระยะสัน้ 15,368 ตร.ม. คิดเป็น 94% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 16% และ 96% ตามลําดบั) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 3,173 คนั  

1) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน, รายวนั) บนัทึกค่าเช่าและ

บริการโดยใช้เกณฑ์สิทธิ 

 

 

3-7 

หมายเหตุ   (1)มลูคา่ของสินทรัพย์กอ่นหกัค่าเสื่อมราคาและ ไมร่วมค่าเช่าทีด่ินรายปี โดยไมร่วมมลูค่าของสินทรัพย์ส่วนทีท่าํสญัญาเชา่การเงินกบักองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(2) ลักษณะการประกอบธุรกจิของแตล่ะบริษัท ดูได้จากหวัข้อ “การประกอบธุรกจิในแตล่ะกลุ่มธุรกจิ” 
(3) พืน้ทีเ่ช่าแล้วในหวัข้อนี ้รวมพืน้ทีท่ีท่าํสัญญาทกุประเภท ทัง้สญัญาระยะยาว สญัญาระยะสัน้ ซึง่รวมสญัญาระยะเวลา 3 ปีและตํ่ากว่า ตลอดจนสญัญาชั่วคราว 
(4) พืน้ทีใ่ห้เชา่ประเภทอืน่ หมายถงึ พืน้ทีส่ว่นกลางทีก่อ่ให้เกดิรายได้ (พืน้ทีท่ีแ่สดงไว้เป็นพืน้ทีท่ีม่ผีู้ เช่าแล้วทัง้หมด) ซึ่งมหีลายลกัษณะ เช่น ร้านค้าบนพืน้ทีเ่ปิด, ตู้หยอดเหรียญ, ตู้  ATM  แต่พืน้ทีน่ีไ้มร่วมถงึพืน้ทีใ่ห้เช่าประเภทรายวัน 

* คําอธิบายในหมายเหต ุ(1)-(4) ใช้สําหรับหน้า 3-8 ถงึหน้า 3-28 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

 
พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

พืน้ทีร่วมทัง้โครงการ : 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม  104,545 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 57,323 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 2,711 ตร.ม. 

- อาคารสํานักงานอาคาร A 

   พืน้ทีร่วม 31,505 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีเ่ช่า 22,426 ตร.ม. 

 - อาคารสํานกังานอาคาร B 

   พืน้ทีร่วม 16,736 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีเ่ช่า 11,334 ตร.ม. 

 

 - ทีจ่อดรถ  133,896 ตร.ม. 

พืน้ทีร่วมทัง้โครงการ : 

- ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว   ระยะยาว  22,741  ตร.ม.  

   ระยะสัน้ 33,688 ตร.ม. รวม  56,429 ตร.ม. คิดเป็น 98% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 98% ตามลําดบั) 

 
- อาคารสํานักงาน A  เช่าแล้ว  ระยะยาว 1,302 ตร.ม. ระยะสัน้ 20,084 ตร.ม.  

    รวม 21,386 ตร.ม. คิดเป็น 95% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 96% และ 91% ตามลําดบั) 

 - อาคารสํานกังาน B  เช่าแล้ว  ระยะสัน้ 11,204  ตร.ม.  รวม  11,204 ตร.ม. 

    คิดเป็น  99%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

    (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 96% ตามลําดบั) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ  3,705  คนั 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

ดําเนินงานโดย : 

 บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 

 

ศูนย์การค้าครบวงจร 6 ชัน้ และอาคาร

สํานักงาน 2 อาคาร สูง 26 ชัน้และ  

18 ชั ้น  โ ด ยใ น บริ เ วณ โ คร ง กา ร มี 

ห้า งส รร พ สิน ค้า ข อ ง บ ริ ษัท อ่ืน ใ น 

กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย 

 

24 ไร่ 2 งาน 

84 ตารางวา 

 

ทําสัญญาเช่า  30 ปีนับจากเปิดดํ าเนินงานกับ  

บจ . ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์  สัญญาเช่า

สามารถต่ออายุได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า 

ซึ่งจะมีการตกลงกนัเง่ือนไขต่างๆในภายหลงั 

โดยในปี 2552 บริษัทได้ทาํสญัญาให้เช่าช่วงที่ดินแก่

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์ CPN รี เทล โกรท 

(กองทุนCPNRF) เป็นระยะเวลา 15 ปี 1 เดือน 27 

วนั สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2567  

 

1,163 ล้านบาท 

  

มี.ค. 2538 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 
 

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

โดยแบ่งเป็น 

 พืน้ทีข่องบริษัทฯ : 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม  37,463 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 35,771 ตร.ม. 

 - ทีจ่อดรถ  65,960 ตร.ม. 

 พืน้ทีภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบักองทนุ

CPNRF* : 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม   67,082 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 21,552 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 2,711 ตร.ม. 

 - อาคารสํานกังานอาคาร A 

   พืน้ทีร่วม 31,505 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีเ่ช่า 22,426 ตร.ม. 

 - อาคารสํานกังานอาคาร B 

   พืน้ทีร่วม 16,736 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีเ่ช่า 11,334 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถ 67,936 ตร.ม. 

* หมายเหตุ :   

บริษัททําสญัญาใหเ้ช่าอาคารศูนย์การค้าและพืน้ทีจ่อดรถ

บางส่วนกบักองทนุCPNRF เป็นระยะเวลา 15 ปี  

1 เดือน 27 วนั ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2567  

 

พืน้ทีเ่ช่าแล้วในส่วนของบริษัทฯ : 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว   ระยะยาว  22,741  ตร.ม.  

   ระยะสัน้ 13,030 ตร.ม.  รวม 35,771 ตร.ม. คิดเป็น 100% ของพืน้ทีใ่ห้เช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552  คิดเป็น 100% และ 98% ตามลําดบั) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ  1,825  คนั 

พืน้ทีเ่ช่าแล้วในส่วนทีอ่ยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบักองทนุCPNRF : 

 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว ระยะยาว - ไม่ม ี-    

   ระยะสัน้  20,658 ตร.ม. รวม  20,658 ตร.ม. คิดเป็น 96% ของพืน้ทีใ่ห้เช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 99% ตามลําดบั) 

 

- อาคารสํานักงาน A เช่าแล้ว ระยะยาว 1,302 ตร.ม. ระยะสัน้ 20,084 ตร.ม. 

      รวมเป็น 21,386 ตร.ม. คิดเป็น 95% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

      (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552  คิดเป็น 96% และ 91% ตามลําดบั) 

- อาคารสํานักงาน B เช่าแล้ว ระยะสัน้ 11,204 ตร.ม. 

      รวมเป็น 11,204 ตร.ม. คิดเป็น 99% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

     (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 96% ตามลําดบั) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 1,880 คนั 

 

 

 

 

พืน้ทีข่องบริษัทฯ : 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้โดยวธิีเส้นตรงตาม

อายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้ (รายเดือน) บนัทกึค่าเช่าและค่าบริการ

โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 

พืน้ทีภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับกองทนุCPNRF : 

1) บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทนุCPNRF โดยรับรู้รายได้เป็นค่า

บริหารงานในอตัราทีต่กลงกนั 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 
 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 

ดําเนินงานโดย : 

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

 

 

ศูนย์การค้าครบวงจร 6 ชัน้ โดยในบริเวณ

โครงการมีห้างสรรพสินค้าของบริษัทอ่ืนในกลุ่ม

เซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย 

 

6 ไร่ 3 งาน 

68 ตารางวา 

 

ทําสัญญาเช่า 30 ปีนับจากเปิดดําเนินงาน

กบับจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ สัญญา

เ ช่ า ส า ม า ร ถ ต่ อ อ า ยุ ไ ด้  โ ด ย แ จ้ ง เ ป็ น 

ลายลกัษณ์อกัษรภายในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ก่อนครบอายุการเช่า  ซึ่งจะมีการตกลงกัน

เง่ือนไขต่างๆในภายหลงั 

 

599 ล้านบาท 

 

พ.ย. 2536 

 

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 24,056 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 17,156 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 552 ตร.ม. 

 - ทีจ่อดรถ 37,291 ตร.ม. 

 

- ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 5,883 ตร.ม. ระยะสัน้ 10,990 ตร.ม. 

   รวม 16,873 ตร.ม. คิดเป็น 98% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

 (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 100%ตามลําดบั) 

 

-  ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 1,000 คนั 

 

 1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้โดยวธิีเส้นตรงตาม

อายุสญัญาเช่า 

 2) สญัญาระยะสัน้ (รายเดือน) บนัทึกค่าเช่าและบริการโดยใช้

เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 
 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา 

ดําเนินงานโดย :  

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

 

 

ศูนย์การค้าครบวงจร 3 ชัน้ โดยในบริเวณ

โครงการมีดิสเคาท์สโตร์ของบริษัทอ่ืน

รวมอยู่ด้วย 

 

23 ไร่ 2 งาน 

24.75 ตารางวา 

 

ทาํสญัญาเช่าช่วงทีด่ินกับ บจ.เซ็นทรัล

พทัยา (เดิมชื่อ บจ.พัทยาเหนือวิลล่า) 

สญัญาสิน้สุดเดือนเมษายน 2558 ซึ่ง

ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงที่จะให้บริษัทได้มี

โอกาสต่ออายุสัญญาเป็นรายแรกได้

ตามระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ผู้ ให้

เช่าช่วงได้ต่ออายุสัญญากับเจ้าของ

ทีด่ิน 

 

367 ล้านบาท 

 

 ก.ค. 2538 

    

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - พืน้ทีศู่นย์การค้ารวม 27,743 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 14,068 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 1,134 ตร.ม. 

- พืน้ทีบ่ริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า 1,158 ตร.ม. 

 

 

- ทีจ่อดรถ  12,322   ตร.ม.  

 

 

 

- ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 372 ตร.ม. ระยะสัน้ 13,310 ตร.ม. 

   รวม 13,682 ตร.ม. คิดเป็น 97% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 97% และ 98% ตามลําดบั) 

 

- พืน้ทีบ่ริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว 1,158 ตร.ม. คิดเป็น 

100% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 97% ตามลําดบั) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 587  คนั 

 

1) สญัญาระยะยาว(เงินเซ้ง) รับรู้รายได้โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน) บนัทึกค่าเช่าและบริการ

โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 

ดําเนินงานโดย :  

บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 

บจ.เซ็นทรัล เรียลตี ้พระราม 3 

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การค้าครบวงจร 7 ชัน้ โดยในบริเวณ

โครงการมีห้างสรรพสินค้าของบริษัทอ่ืนใน

กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย 

 

12 ไร่ 3 งาน 

44 ตารางวา 

 

บจ . เซ็นทรัลพัฒนา พระราม  3 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทีด่ิน 

โดยในปี 2548บริษัทได้ทําสัญญา

ให้เช่าที่ดินขนาด 12 ไร่ 2 งาน 

44.6 ตารางวา แก่กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

(กองทุนCPNRF) เป็นระยะเวลา 

30 ปี สิ น้สุดวันที่ 15 สิงหาคม 

2578 ซึ่ งบจ . เซ็นทรัล พัฒนา 

พระราม3 ตกลงให้คํามัน่ แก่ กอง

ทนุฯ วา่ มีสิทธิ์ต่ออายุสัญญาเช่า

ต่อไปได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 ปี 

โดยไม่ มีค่ าตอ บแ ทนก าร เช่ า

เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,280 ล้านบาท 

 

ต.ค. 2540 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

 

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

พืน้ทีร่วมทัง้โครงการ : 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม  97,746 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 55,245 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 1,319 ตร.ม. 

 - ทีจ่อดรถ  90,186 ตร.ม.  

โดยแบ่งเป็น 

 พืน้ทีข่องบริษัทฯ : 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม  18,192 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 18,192 ตร.ม. 

 

 พืน้ทีภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบักองทนุ

CPNRF* : 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม   79,554 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 37,053 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 1,319 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถ    90,186 ตร.ม. 

* หมายเหตุ :   

บริษัททําสญัญาใหเ้ช่าอาคารศูนย์การค้าบางส่วนและพืน้ที่

จอดรถทัง้หมดกบักองทนุCPNRF เป็นระยะเวลา 30 ปี 

ส้ินสดุวนัที่ 15 สิงหาคม 2578 (โดยมีสิทธิต่ออายสุญัญา

เช่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี) 

พืน้ทีร่วมทัง้โครงการ : 

- ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว   ระยะยาว  9,142  ตร.ม.  

   ระยะสัน้ 45,959 ตร.ม. รวม  55,101 ตร.ม. คิดเป็น 100% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 99% และ 99% ตามลําดบั) 

 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ  2,336  คนั 

 

พืน้ทีเ่ช่าแล้วในส่วนของบริษัทฯ : 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว   ระยะยาว  8,941  ตร.ม.  

   ระยะสัน้ 9,251 ตร.ม.  รวม 18,192 ตร.ม. คิดเป็น 100% ของพืน้ทีใ่ห้เช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 100% ตามลําดบั) 

 

พืน้ทีเ่ช่าแล้วในส่วนทีอ่ยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบักองทนุCPNRF : 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว ระยะยาว 201 ตร.ม.    

    ระยะสัน้  36,707 ตร.ม. รวม 36,909 ตร.ม. คิดเป็น 100% ของพืน้ทีใ่ห้เช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 99% และ 99% ตามลําดบั) 

 

 

 - ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ  2,336  คนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ทีข่องบริษัทฯ : 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้โดยวธิีเส้นตรงตาม

อายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้ (รายเดือน) บนัทกึค่าเช่าและค่าบริการ

โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 

พืน้ทีภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับกองทนุCPNRF : 

1) บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทนุCPNRF โดยรับรู้รายได้เป็นค่า

บริหารงานในอตัราทีต่กลงกนั 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ดําเนินงานโดย :  

บจ.เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ 

 

 

ศูนย์การค้าครบวงจร 5 ชัน้ โดยมีห้างสรรพสินค้าเป็น 

ผู้ เช่าพืน้ทีร่ายหน่ึงในโครงการด้วย 

 

88  ไร่ 

73.3 

ตารางวา 

 

บจ.เซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่ 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทีด่ิน 

 

3,163  

ล้านบาท 

 

 

เฟส 1 

มี.ค. 2539 

(ซือ้จากเจ้าของ

โครงการเดิม) 

 

เฟส 2 

เม.ย. 2546 

 

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม  107,877 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 75,919 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 1,425 ตร.ม. 

- Convention Hall 2,862  ตร.ม. 

   - ทีจ่อดรถ  พืน้ที ่ 59,467 ตร.ม. 

   - ทีจ่อดรถลานนอกอาคาร 48,190 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว ระยะยาว 28,875  ตร.ม.  ระยะสัน้ 46,115  ตร.ม. 

   รวม 74,990  ตร.ม. คิดเป็น 99%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 100% ตามลําดบั) 

 

 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ  1,682  คนั 

 - ลานนอกอาคารจอดรถยนต์ได้ 1,289 คนั รถจกัรยานยนต์จอดได้ 2,000 คนั 

 1) สญัญาระยะยาว(เงินเซ้ง)รับรู้รายได้โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

 2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน, รายวนั)บันทึกค่าเช่า

และค่าบริการโดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 
 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินการ 

โครงการหลังสวนโคโลเนต 

ดําเนินงานโดย :  

บจ.หลงัสวน เรียลตี ้

 

 

อาคารพักอาศัยสูง 8 ชัน้ สําหรับขายและให้เช่า

จํานวน 50 ยูนิต แต่ละยูนิตมีขนาดตัง้แต่ 41 ตรม. 

ถึง 95 ตร.ม. และพืน้ทีร้่านค้าสําหรับให้เช่า 16 ยูนิต 

 

3 งาน 

89.67 ตารางวา 

 

เ ป็ น ก า ร ทํ าสัญ ญ า เ ช่ าส ร้ า ง จ า ก

สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น

พระมหากษัตริย์ มีกําหนดระยะเวลา

ก า ร เ ช่ า  2 5  ปี  นั บ จ า ก วั น ที ่ 

1 กรกฎาคม 2538 โดยสัญญาเช่าจะ

แบ่งออกเป็นช่วงๆมีกําหนดระยะเวลา

การ เช่ า  8 ปี ,  7  ปี ,  5 ปี  แ ล ะ  5 ปี 

ตามลําดับ และเมื่อครบกําหนดอายุ

สัญญาเช่า 5 ปีหลังแล้ว หากบริษัทฯ 

ต้องการ เช่าต่อไป แล ะ  สํ านักงาน

ทรัพย์สินฯไม่ต้องการใ ช้สถานที่จะ

พิจารณาจัดให้เช่าต่ออีก 5 ปี โดยจะ

กําหนดเง่ือนไขการเช่าใหม่ 

 

249 ล้านบาท 

  

เม.ย. 2541 

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 พืน้ทีข่ายและให้เช่าทัง้หมด 7,660 ตรม.  

 - อาคารพกัอาศัย มีพืน้ทีใ่ห้เช่า 3,566 ตร.ม.  

 

 

 - อาคารร้านค้าทีม่ีพืน้ทีใ่ห้เช่า 900 ตร.ม. 

 

 

 - ทีจ่อดรถ พืน้ที ่980 ตร.ม. 

  

 - ห้องพกัอาศยัเช่าแล้ว 

   ระยะสัน้ 2,506  ตร.ม. คิดเป็น  70% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

 (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 69% และ 73% ตามลําดบั) 

 - อาคารร้านค้าเช่าแล้ว 

  ระยะสัน้ 780 ตร.ม คิดเป็น 87% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

 (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 87% และ 67% ตามลําดบั) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 40 คนั 

สญัญาระยะสัน้ (รายเดือน) บนัทกึค่าเช่าและบริการโดยใช้เกณฑ์

สิทธ ิ
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

ดําเนินงานโดย :  

บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้

บจ.เซ็นทรัล เพลย์ แลนด ์

 

ศูนย์การค้าครบวงจร 8 ชัน้ รวมทัง้สวนนํา้ขนาดใหญ่ 

และอาคารสํานกังาน 38 ชัน้ โดยในบริเวณโครงการมี

ห้างสรรพสินค้าของบริษัทอ่ืนในกลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่

ด้วย 

 

40 ไร่ 2 งาน 

10 ตารางวา 

 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ิน 

 

4,163 ล้านบาท 

 

ธ.ค. 2536 

(ซือ้จากเจ้าของ

โครงการเดิม) 

 

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 -  ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 122,189  ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 53,297 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 2,245 ตร.ม. 
 

 - อาคารสํานกังานพืน้ทีใ่ห้เช่า  10,007  ตร.ม. 

 
 

. - อาคารทีพ่ ักอาศัย พืน้ทีใ่ห้เช่า 1,907 ตรม. 

 
    

 - ทีจ่อดรถ  พืน้ที ่135,961 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว ระยะยาว  25,296  ตร.ม. ระยะสัน้ 26,553  ตร.ม. 

    รวม 51,849 ตร.ม. คิดเป็น 97%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 99%และ 98%ตามลําดบั) 

 
 

 - อาคารสํานกังานเช่าแล้ว  ระยะสัน้   9,249   ตร.ม.  คิดเป็น  92%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น  99%และ  95% ตามลําดบั) 
 

 - อาคารทีพ่กัอาศยัเช่าแล้ว   ระยะสัน้  826  ตร.ม.  คิดเป็น 43%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 55% และ 56% ตามลําดบั) 
 

 - ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ   3,519  คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรูรายได้โดยวธิี

เส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้ (รายเดือน) บนัทกึค่าเช่า และ

บริการโดยใช้เกณฑ์สิทธิ 

 
 
 
 
 



 

                   3-17          

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 
 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม2  

ดําเนินงานโดย :  

บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม2 

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

 

 

 

 

ศูนย์การค้าครบวงจร  5 ชัน้  โดยมี

ห้างสรรพสินค้าเป็นผู้ เช่าพืน้ที่รายหน่ึงใน

โครงการด้วย นอกจากนีย้ังมี  Central 

Park ซึ่งเป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่อยู่

บริเวณด้านข้างของศูนย์การค◌า้ 

 

96 ไร่ 3 งาน 

49.3 ตารางวา 

 

ทาํสญัญาเช่าทีด่ินและสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์ 

รวม 3 ฉบบักบับุคคลภายนอก โดย 2 ฉบับ เป็น

สญัญาเช่าทีด่ินมีระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดในเดือน

สิ งหาคม  2568 แ ล ะเดือนมิ ถุนายน 257 3 

ตามลํ าดับ และสัญญาเช่าอาคารพ าณิชย์มี

ระยะเวลา 26 ปี สิน้สุดเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่ง

สญัญาเช่าทีด่ิน สามารถต่ออายุได้อีกไม่น้อยกว่า 

15 ปี ในอตัราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้

มีการตกลงร่วมกันใหม่ โดยการแจ้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษรล่วงหน้า 1 ปีก่อนครบอายุสัญญา

เช่า และเมื่อสิน้สุดสัญญาเช่า บริษัทจะมอบ

กรรมสิทธิ์ใน อาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว

ให้แก่ผู้ ให้เช่า ส่วนสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์เมื่อ

ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่า ให้คํามั่น

วา่จะให้สิทธิ์บริษัทเป็นอันดับแรกในการต่ออายุ

สญัญาเช่า  

โดยในปี 2548 บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าช่วง 

ที่ดิน 3 ฉบับ รวม 53 ไร่ 2 งาน 38.4 ตารางวา  

แก่กองทุนCPNRF เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สุด 

วนัที1่5 สิงหาคม 2568 

 

 

1,011 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 2545 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 
พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

พืน้ทีร่วมทัง้โครงการ : 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 158,306 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 91,697 ตร.ม. 

          - เป็น Convention Hall 3,185 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 3,027 ตร.ม. 

  - อาคารพาณิชย์ พืน้ทีร่วม 3,067 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า 3,067 ตร.ม. 

 

 - Central Park พืน้ทีร่วม 59,200 ตรม. 

   โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า  1,934  ตร.ม. 

 - ทีจ่อดรถ  พืน้ที ่ 113,879 ตร.ม. 

 

โดยแบ่งเป็น 

 พืน้ทีข่องบริษัทฯ : 

- ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม  5,937 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - ร้านค้าเป็นห้องถาวร 5,937 ตร.ม. 

- อาคารพาณิชย์ พืน้ทีร่วม 3,067 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า  3,067 ตร.ม. 

 

 

พืน้ทีร่วมทัง้โครงการ : 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว ระยะยาว 6,381 ตร.ม.  ระยะสัน้  85,110 ตร.ม. 

    รวม  91,491 ตร.ม. คิดเป็น 100%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

 (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 99% และ 99% ตามลําดบั) 

 

 

 - อาคารพาณิชย์ เช่าแล้ว ระยะยาว - ไม่มี -  ระยะสัน้ 3,067 ตร.ม.   

      รวม 3,067  ตร.ม.  คิดเป็น 100%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 82% และ 100% ตามลําดบั) 

- Central Park เช่าแล้ว  ระยะสัน้ 1,934 ตร.ม. คิดเป็น 100%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

(อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 98% ตามลําดบั) 

 - ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ  3,119 คนั 

 

 

พืน้ทีข่องบริษัทฯ : 

- ศูนย์การค้าที่เป็นห้องถาวร  ระยะยาว 5,826 ตร.ม.  ระยะสัน้ 111 ตร.ม.   

   รวม  5,937 ตร.ม. คิดเป็น 100%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 100% ตามลําดบั) 

- อาคารพาณิชย์ เช่าแล้ว ระยะยาว - ไม่มี -  ระยะสัน้ 3,067 ตร.ม.   

      รวม 3,067  ตร.ม.  คิดเป็น 100%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 82% และ 100% ตามลําดบั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ทีข่องบริษัทฯ 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิี

เส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้ (รายเดือน) บนัทกึค่าเช่า และ

บริการโดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 

 พืน้ทีข่องบริษัทฯ (ต่อ): 

 - Central Park พืน้ทีร่วม 59,200 ตรม. 

   โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า  1,934  ตร.ม. 

 

 - ทีจ่อดรถ  พืน้ที ่ 15,066 ตร.ม. 

 

 พืน้ทีภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบักองทนุ

CPNRF* : 

- ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม   152,369 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 85,760 ตร.ม. 

          - เป็น Convention Hall 3,185 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 3,027 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถ 98,813 ตร.ม. 

* หมายเหตุ :   

บริษัททําสญัญาใหเ้ช่าอาคารศูนย์การค้าบางส่วนและพืน้ที่

จอดรถบางส่วนกบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 

โกรท (กองทนุCPNRF) เป็นระยะเวลา 20 ปี ส้ินสดุวนัที ่

15 สิงหาคม 2568 

 

 

พืน้ทีเ่ช่าแล้วของบริษัทฯ (ต่อ): 

- Central Park เช่าแล้ว 

   ระยะสัน้ 1,934 ตร.ม. คิดเป็น 100%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

(อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 98% ตามลําดบั) 

  

 

พืน้ทีเ่ช่าแล้วในส่วนทีอ่ยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบักองทนุCPNRF : 

 

-  ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว ระยะยาว  555 ตร.ม. ระยะสัน้ 85,110 ตร.ม. 

    รวม 85,665 ตร.ม. คิดเป็น 100%  ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 99% และ 99% ตามลําดบั) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

พืน้ทีภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับกองทนุCPNRF: 

 

1) บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทุนCPNRF โดย

รับรู้รายได้เป็นค่าบริหารงานในอตัราที่ตกลงกัน 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน 

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลเวลิด์  

ศูนย์การค้า 

ดําเนินงานโดย :   

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 

บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31อาคารสํานกังาน 
ดําเนินงานโดย :   

บริษัท เซ็นทรัลเวลิด ์จํากดั   

 

 

 

 

ศูนย์การค้าครบวงจร 7 ชัน้ โดยในบริเวณโครงการมี

ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมของบริษัทอ่ืนในกลุ่ม

เซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย นอกจากนีบ้ริเวณรอบโครงการ

มี Sky Walk ซึ่งเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างโครงการ

กบัสถานีรถไฟฟ้าบีทเีอส 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารสํานกังานขนาดใหญ่ สูง 45 ชัน้ และร้านค้า 

 

62 ไร่ 1 งาน  

86 ตารางวา 

(ไม่รวมทีด่ิน

ทีใ่ห้บริษัท 

โรงแรม 

เซ็นทรัล

เวลิด์ จํากดั 

เช่าช่วง 

ขนาด 2 ไร่  

2 งาน       

12 ตารางวา) 

 

ทําสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก

สร้าง 30 ปี กับสํานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์  สิน้สุดในเดือน

ธันวาคม  2575  โดยผู้ ใ ห้เช่า ใ ห้

คํ ามั่น ว่าผู้ เ ช่ ามีสิ ทธิ์ ข อ ต่ออา ยุ

สัญญาได้อีก 30  ปี ในอัตราและ

ผลประโยชน์ตอบแทนตามวิธีการที่

ได้ระบุไว้ในสัญญา  โดยแจ้งเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรภายในปีที ่25 และ

ลงนามในสัญญาต่ออายุภายในปีที ่

27 โดยสิ่งปลูกสร้างใดๆเพิ่มเติมใน

โครงการนีจ้ะตกเป็นของผู้ ให้เช่ า  

ทนัทใีนวนัทาํสญัญา 

 

 

12,333 

ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,732 

ล้านบาท 

 

 

ธ.ค. 2545 

(ซือ้จากเจ้าของ

โครงการเดิม) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย. 2547 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

 

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ 

ศูนย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 302,097 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 170,931 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 3,260 ตร.ม. 

 - ทีจ่อดรถ พืน้ที ่218,750 ตร.ม.   

 

อาคารสํานักงาน เซ็นทรัลเวิลด์ 
 - อาคารสํานกังานพืน้ทีร่วม 127,383 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีส่ํานกังานให้เช่า 80,639  ตร.ม. 

    และพืน้ทีร้่านค้าให้เช่ารวม 2,157 ตร.ม. 

 

 - ทีจ่อดรถ 30,131  ตร.ม. 

 

  

- ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว ระยะยาว 56,904 ตร.ม.  

   ระยะสัน้ 111,677 ตร.ม. รวม 168,581  ตร.ม. คิดเป็น  99% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 96% และ 96% ตามลําดบั) 

 

 - ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 5,057  คนั 

 

  

- สํานกังานเช่าแล้ว  ระยะสัน้ 75,014 ตร.ม. คิดเป็น 93% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 93% และ 95% ตามลําดบั) 

- ร้านค้าเช่าแล้ว  ระยะสัน้ 1,697 ตร.ม. คิดเป็น 77% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 100% ตามลําดบั) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 1,154 คนั 

 

 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิี

เส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า 

2) สัญญาระยะสัน้ (รายเดือน) บันทึกค่าเช่า และ

บริการโดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 
 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์      

ดําเนินงานโดย :   

บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ 

ศูนย์การค้าครบวงจร 3 ชัน้  โดย 

มีห้างสรรพสินค้าเป็นผู้ เช่าพืน้ที ่

รายหน่ึงในโครงการด้วย  

59 ไร่ 0 งาน  

63.9 ตารางวา 

เป็นทีด่ินกรรมสิทธิ์ของบริษัท 46 ไร่ 1 งาน 97.4 ตร.ว. 

และทําสัญญาเช่าที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 25.5 ตร .ว.  เป็น

ระยะเวลา 28 ปี 10 เดือน สิน้สุดวนัที ่23 กันยายน 2577 

สัญญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุไปได้อีก โดยแจ้งเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนครบ

กําหนดอายุสญัญาเช่าในอตัราและผลประโยชน์ตอบแทน

ตามทีไ่ด้มีการตกลงร่วมกันใหม่ และทําสัญญาเช่าที่ดิน

อีกฉบบัหน่ึงขนาด 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.ว. เป็นระยะเวลา 

30 ปี สิน้สุดวนัที ่31 สิงหาคม 2580 โดยผู้ให้เช่าให้คํามั่น

ว่าผู้ เช่ามีสิทธิ์ขอต่ออายุได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1 ปี 

ก่ อ น ค ร บ กํ า ห น ด อ า ยุ สัญ ญ า เ ช่ า  ใ น อัต ร า แ ล ะ

ผลประโยชน์ตอบแทนตามทีไ่ด้มีการตกลงร่วมกนัใหม ่  

2,218 ล้านบาท ธ.ค. 2546 

(ซือ้จากเจ้าของ

โครงการเดิม) 

 

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 105,132 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 77,281 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 1,507 ตร.ม. 

 - อาคารพาณิชย์มีพืน้ทีร่วม 5,100 ตร.ม. 

   โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า  5,100  ตร.ม. 

 

 - ทีจ่อดรถ 68,272 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว - ไม่มี -  ระยะสัน้ 76,277 ตร.ม. 

   รวม 76,277 ตร.ม. คิดเป็น 99% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 99% และ 99%ตามลําดบั) 

 

- อาคารพาณิชย์ เช่าแล้ว  ระยะยาว 900 ตร.ม. ระยะสัน้ 3,000 ตร.ม. 

   รวม 3,900 ตร.ม. คิดเป็น 76% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 100% และ 53%ตามลําดบั) 
- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 2,276 คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน) บนัทึกค่าเช่าและบริการ 

โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ      

ดําเนินงานโดย :   

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา จํากดั 

บจ.เซ็นทรัล ฟู้ ด อเวนิว 

ศูนย์การค้าครบวงจร 7 ชัน้  โดย

ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี

ห้างสรรพสินค้าของบริษัทอ่ืนใน

กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วยและมี

อาคารสํานักงาน จํานวน 16 ชัน้

อยู่บนศูนย์การค้า 

24 ไร่ 3 งาน 

97.96 ตารางวา 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ินทัง้หมด โดยได้ให้บริษัทใน

กลุ่มเซ็นทรัลเช่าที่ดินบางส่วนขนาด 3 ไร่ 3 งาน 82.5 

ตารางวา เพื่อก่อส ร้างอาคาร ห้างสรรพสินค้าเป็น

ระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดวนัที ่30 พฤศจิกายน 2581 

5,189 ล้านบาท พ.ย. 2551 

(ศูนย์การค้าฯ) 

 

มี.ค. 2552 

(สํานกังาน) 

 

 

  

   

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 119,212 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 64,464 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 2,662 ตร.ม. 

- Convention Hall 2,500 ตร.ม. 

- อาคารสํานักงานพืน้ทีร่วม 27,000 ตร.ม. 

    โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า 19,708 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถ 106,329 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 7,787 ตร.ม.  ระยะสัน้ 53,189 ตร.ม. 

   รวม 60,976 ตร.ม. คิดเป็น 95% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 96% และ 91%ตามลําดบั) 
 

 

- อาคารสํานักงานเช่าแล้ว  ระยะสัน้ 13,121 ตร.ม. คิดเป็น 67% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 56% และ 26% ตามลําดบั) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 3,234 คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน, รายวนั) บนัทึกค่าเช่าและ

บริการ โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช      

ดําเนินงานโดย :   

บจ.ซีพีเอ็น พทัยา บีช 

บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม2 

บจ.โรงแรม ซีพีเอ็น พทัยาบีช 

ศูนย์การค้าครบวงจร 7 ชัน้และ

โรงแรมขนาด 302 ห้อง  ซึ่งบริษัท 

ฮิลตนั โฮเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด 

เป็นผู้ บ ริหาร โ รงแ รม   โดยใน

บริเวณโครงการมีห้างสรรพสินค้า

ของบริ ษัท อ่ืนในกลุ่ ม เซ็นทรัล

รวมอยู่ด้วย 

22 ไร่ 1 งาน  

68.7 ตารางวา 

เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัท 14 ไร่  2 งาน 84.70 

ตารางวา แ ละทําสัญญาเช่าที่ดิน  7 ไ ร่  2 งาน 84  

ตารางวา เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2581 

โดยผู้ให้เช่าให้คํามั่นว่าผู้ เช่ามีสิทธิ์ขอต่ออายุได้ ครัง้ละ 

ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันครบระยะเวลาการเช่าตาม

สญัญานี ้ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มี

การตกลงร่วมกนัใหม่ 

โดยได้ให้บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเช่าที่ดินบางส่วน ขนาด  

3 ไร่  97.5 ตร.ว. เพื่อก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าเป็น

ระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2581 

6,104 ล้านบาท ม.ค. 2552 

(ศูนย์การค้าฯ) 

 

พ.ย. 2553 

(โรงแรม) 

  

   

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 142,928 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 57,150 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 1,608 ตร.ม. 

 - โรงแรม มีห้องพกั 302 ห้อง 

 

 - ทีจ่อดรถ 71,972 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 8,397 ตร.ม.  ระยะสัน้ 47,658 ตร.ม. 

   รวม 56,055 ตร.ม. คิดเป็น 98% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 95% และ 89% ตามลําดบั) 

 

- โรงแรม มีอตัราการเช่าเฉลี่ย 60% ของห้องทัง้หมด  

  (อตัราการเช่าเฉลี่ยปี 2553 คิดเป็น 40% ซึ่งในปี 2553 ยงัเปิดให้บริการไม่ครบทัง้หมด) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 1,943 คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือนและรายวนั) บนัทึกค่าเช่า

และบริการ โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี      

ดําเนินงานโดย :   

บจ.เซ็นทรัลเวลิด์ 

บจ.หลงัสวน เรียลตี ้

 

ศูนย์การค้าครบวงจร 5 ชัน้และ

ชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้และโรงแรม 13 ชัน้ 

ซึ่ง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

จํากดั(มหาชน)เป็นผู้บริหาร

โรงแรม  โดยมีห้างสรรพสินค้า

เป็นผู้ เช่าพืน้ทีร่ายหน่ึงในโครงการ

ด้วย 

ณ 31 ธ.ค. 54 โครงการอยู่ระ

ระหวา่งการก่อสร้างส่วนขยาย

และปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า

เดิม 

46 ไร่ 2 งาน  

37.3 ตารางวา 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ินทัง้หมด 3,289 ล้านบาท เม.ย. 2552 

(ซือ้จากเจ้าของ

โครงการเดิม) 

 

  

   

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 85,000 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 43,988 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 1,180 ตร.ม. 

 - โรงแรม มีห้องพกั 259 ห้อง 

 

- ทีจ่อดรถ 47,540 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 26,300 ตร.ม.  ระยะสัน้ 13,483 ตร.ม. 

   รวม 39,782 ตร.ม. คิดเป็น 90% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 98% และ 98% ตามลําดบั) 

 

 - โรงแรม มีอตัราการเช่าเฉลี่ย 68% ซึ่งระหวา่งปีมีการปรับปรุงในช่วง พ.ค.-พ.ย.54 

  (อตัราการเช่าเฉลี่ยปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 64% และ 76% ตามลําดบั) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 1,235 คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือนและรายวนั) บนัทึกค่าเช่า

และบริการ โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีดํ่าเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี      

ดําเนินงานโดย :   

บจ.เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี 

บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

 

 

ศูนย์การค้าครบวงจร 4 ชัน้  โดย

ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี

ห้างสรรพสินค้าของบริษัทอ่ืนใน

กลุ่มเซ็นทรัลและดิสเคาท์สโตร์

ของบริษัทอ่ืนรวมอยู่ด้วย 

64 ไร่ 1 งาน  

99 ตารางวา 

เป็นทีด่ินกรรมสิทธิ์ของบริษัท 42 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา 

และทําสัญญาเช่าที่ ดิน 21 ไร่  3 งาน 10 ตารางวา 

ระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดวนัที ่1 พฤษภาคม 2570 สัญญา

เช่าสามารถต่ออายุได้ โดยแจ้งภายในเวลาไม่น้อยกว่า  

1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า ซึ่งจะมีการตกลงกันเง่ือนไข

ต่างๆในภายหลงั โดยได้ให้บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเช่าที่ดิน

บางส่วนขนาด 3 ไร่ 1 งาน 93.9 ตารางวา เพื่อก่อสร้าง

อาคารห้างสรรพสินค้าเป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดวนัที ่ 

28 พฤษภาคม 2582 

 

2,918 ล้านบาท พ.ค. 2552 

 

  

   

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 83,537 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 40,294 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 2,128 ตร.ม. 

 - ทีจ่อดรถ  พืน้ที ่ 21,036 ตร.ม. 

 - ทีจ่อดรถลานนอกอาคาร 42,988 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 8,124 ตร.ม.  ระยะสัน้ 31,143 ตร.ม. 

   รวม 39,267 ตร.ม. คิดเป็น 97% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 95% และ 92% ตามลําดบั ) 

 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 508 คนั 

- ลานจอดรถจอดได้ประมาณ 1,039 คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน) บนัทึกค่าเช่าและบริการ 

โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น      

ดําเนินงานโดย :   

บจ.เซ็นทรัลพฒันา ขอนแก่น 

ศูนย์การค้าครบวงจร 5 ชัน้  โดย

ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี

ห้างสรรพสินค้าของบริษัทอ่ืนใน

กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย  

55 ไร่ 2 งาน  

54.6 ตารางวา 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินทัง้หมด โดยได้ให้บริษัท 

ในกลุ่มเซ็นทรัลเช่ าที่ดินบางส่วนขนาด 2 ไร่  3 งาน  

9 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าเป็น

ระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดวนัที ่2 ธนัวาคม 2582 

3,972 ล้านบาท ธ.ค. 2552 

 

  

   

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 90,376 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 47,412 ตร.ม. 

          - Convention Hall 2,744 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 2,224 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถ 80,527 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 4,539 ตร.ม. ระยะสัน้ 40,727 ตร.ม. 

   รวม 45,266 ตร.ม. คิดเป็น 95% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  (อตัราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็น 87% และ 87% ตามลําดบั) 

 

 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 2,198 คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน, รายวนั) บนัทึกค่าเช่าและ

บริการ โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย      

ดําเนินงานโดย :   

บจ. ซีพีเอ็น เชียงราย 

อาคารศูนย์การค้าครบวงจร 4 ชัน้  

โ ด ย ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี

ห้างสรรพสินค้าของบริษัทอ่ืนใน

กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย  

52 ไร่  43.5 

ตารางวา 

บจ. ซีพีเอ็น เชียงราย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทัง้หมด  

โดยให้บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเช่าที่ดินบางส่วนขนาด 4 ไร่ 

2  ง า น  3 0 . 2 5  ต า ร า ง ว า  เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร

ห้างสรรพสินค้าเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ น้สุดวันที่ 29 

มีนาคม 2584 

1,597 ล้านบาท มี.ค. 2554 

 

  

   

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 38,102 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 21,458 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 2,344 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถ 31,471 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 3,961 ตร.ม. ระยะสัน้ 17,017 ตร.ม. 

   รวม 20,978 ตร.ม. คิดเป็น 98% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

   

 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 1,000 คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน) บนัทึกค่าเช่าและบริการ 

โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก      

ดําเนินงานโดย :   

บจ.เซ็นทรัลเวลิด์ 

ศูนย์การค้าครบวงจร 3 ชัน้  โดย

ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี

ห้างสรรพสินค้าของบริษัทอ่ืนใน

กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย 

104 ไร่ 1 งาน  

84.5 ตารางวา 

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทัง้หมด  

โดยได้ให้บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเช่าที่ดินบางส่วน ขนาด

ที่ดิน 3 ไร่  1 งาน 29.5 ตารางวา  เพื่อก่อสร้างเป็น

อาคารห้างสรรพสินค้า เป็นระยะเวลา 30 ปี  สิน้สุดวนัที ่

19 ตุลาคม 2584 

1,483 ล้านบาท ต.ค. 2554 

 

  

   

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 46,759 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 24,974 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 2,377 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถ 28,641 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 4,114 ตร.ม. ระยะสัน้ 20,813 ตร.ม. 

   รวม 24,928 ตร.ม. คิดเป็น 100% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

 

 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 945 คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน) บนัทึกค่าเช่าและบริการ 

โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

ชื่อ/ทีต่ัง้โครงการ/ 

บริษัททีด่ําเนินโครงการ 
ลกัษณะโครงการ 

ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
ทีม่าแหง่สิทธิในทีด่ิน 

มูลคา่เงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ของโครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554(1) 

เปิด 

ดําเนินงาน 

โครงการเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์       

พระราม 9 

ดําเนินงานโดย :   

บจ.เซ็นทรัลพฒันา ไนน์สแควร์ 

อาคารศูนย์การค้าครบวงจร 7 ชัน้

และชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้  และมีอาคาร

สํ า นั ก ง า น  9  ชั ้น  ตั ้ง อ ยู่ บ น

ศูนย์การค้า โดยมีห้างสรรพสินค้า

เป็นผู้ เช่าพืน้ทีร่ายหน่ึงในโครงการ

ด้วย 

15 ไร่ 1 งาน  

8 ตารางวา 

ทาํสญัญาเช่าระยะยาว จาก บจ.ซุปเปอร์แอสเซทส์ 14 ไร่ 

68.7 ตารางวา และจาก บจ.ซีเคเอส 1 ไร่ 39.3 ตารางวา 

เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สุด เดือน มิถุนายน 2583 และ

หากผู้ เช่ามิได้ประพฤติผิดสัญญาเช่าข้อหน่ึงข้อใด ให้

สามารถต่ออายุการเช่าที่ดินได้อีก 10 ปี โดยแจ้งความ

ประสงค์เป็นหนังสือให้แก่ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าก่อนครบ

กําหนดระยะเวลาเช่าทีด่ินไม่น้อยกว่า 1 ปี ทัง้นีคู้่ส ัญญา

ได้ตกลงเง่ือนไขการต่ออายุการเช่าไว้ในสัญญาเช่าที่ดิน

เรียบร้อยแล้ว 

 

5,020 ล้านบาท ธ.ค. 2554 

 

 

  

   

พืน้ทีข่าย/ให้เช่า ความคืบหน้าในการให้เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2554 วธิีรับรู้รายได้ทางบญัชี 

 - ศูนย์การค้าพืน้ทีร่วม 125,506 ตร.ม. 

      โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า ดงันี ้

          - เป็นห้องถาวร 84,697 ตร.ม. 

          - ประเภทอ่ืน 4,107 ตร.ม. 

- อาคารสํานักงานพืน้ทีร่วม 16,356 ตร.ม. 

     โดยเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่า 13,163 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถ 73,149 ตร.ม. 

 - ศูนย์การค้าส่วนทีเ่ป็นห้องถาวรเช่าแล้ว  ระยะยาว 34,129 ตร.ม. ระยะสัน้ 49,195 ตร.ม. 

   รวม 83,324 ตร.ม. คิดเป็น 98% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม 

  

 

  - อาคารสํานักงานเช่าแล้ว ระยะสัน้ 3,885 ตร.ม. คิดเป็น 30% ของพืน้ทีเ่ช่ารวม  

   (ณ 31 ธ.ค.54 เปิดให้บริการบางส่วน) 

- ทีจ่อดรถจอดได้ประมาณ 2,400 คนั 

1) สญัญาระยะยาว (เงินเซ้ง) รับรู้รายได้ โดยวธิีเส้นตรง

ตามอายุสญัญาเช่า 

2) สญัญาระยะสัน้(รายเดือน) บนัทึกค่าเช่าและบริการ 

โดยใช้เกณฑ์สิทธิ 
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัคือการพฒันาและให้เช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้าขนาดใหญ่ 

และมีการประกอบธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่องและส่งเสริมกันกับการประกอบธุรกิจพฒันาและให้เช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้า รวมทัง้มี

การลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกและเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการค้าปลีก ซึ่งธุรกิจของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

(1) การพฒันาและให้เช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้า  

(2) อาคารสํานกังาน                     

(3) ธุรกิจโรงแรม  

(4) อาคารที่พกัอาศยั  

(5) ศนูย์อาหาร 

 

กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ 

 

Shopping centers
76%

Office buildings
6%

Hotel business
3%

Food centers
5%

Share of profit of 
associate

4%

Other income
6%

 
   

1. ลักษณะธุรกิจ 

บริษัทฯ พฒันาและให้เช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้าคิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 76 ของรายได้รวม โดยรายได้จากการพฒันาและให้เช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้าประกอบไปด้วยค่าเช่า ค่าบริการ จากการ

ให้เช่าพืน้ที่ รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณปูโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาดภายใน

ศนูย์การค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เป็นผู้บริหารศนูย์การค้าให้กับกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

(“CPNRF”) ในศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัชดา - พระราม 3 และศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ซึ่งเป็นที่มาของส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทนุและรายได้ค่าบริหารศนูย์การค้าที่บริษัทได้รับจาก 

CPNRF 
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและส่งเสริมกันกับโครงการศนูย์การค้า ได้แก่ ธุรกิจอาคารสํานกังาน โรงแรม 

อาคารที่พกัอาศยั และศนูย์อาหารในศนูย์การค้า ซึ่งการพฒันาอาคารสํานกังาน โรงแรม และอาคารสําหรับพกัอาศยัเพ่ือให้

เช่าของบริษัท ฯ จะต้องดําเนินการควบคู่กับการพฒันาศนูย์การค้าเป็นหลกั เนื่องจากมีอปุสงค์ที่ส่งเสริมกันและเป็นการเพ่ิม

มลูค่าโครงการโดยการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า ซึ่งการตดัสินใจลงทนุนัน้จะขึน้อยู่กับอปุสงค์ อปุทาน ของพืน้ทีอ่าคาร

สํานกังาน โรงแรม และอาคารสําหรับพักอาศัยในแต่ละทําเลที่ตัง้ ส่วนการดําเนินธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า        

นัน้มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือให้บริการและให้ความสะดวกกับลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า นอกจากธุรกิจที่กล่าว

มาแล้วนัน้ บริษัทฯ ได้สร้างสวนนํา้ขึน้ที่โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และสร้างสวนพักผ่อนขึน้ที่โครงการ

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เพ่ือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งเสริมธุรกิจศนูย์การค้า และเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือก

ในการพกัผ่อนให้กับลกูค้า โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวให้มีกิจกรรมที่หลากหลายขึน้ 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีศนูยก์ารค้าภายใต้การบริหารจํานวน 18 โครงการ ประกอบด้วยศนูย์การค้าของบริษัทฯ จํานวน 

15 โครงการ และเป็นการบริหารศนูย์การค้าให้กับ CPNRF จํานวน 3 โครงการ ให้บริการอาคารสํานกังานจํานวน 5 โครงการ 

(โดยแบ่งเป็นโครงการที่ CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการและโครงการที่ให้เช่ากับ CPNRF 1 โครงการ) โรงแรมจํานวน 2 

โครงการ อาคารที่พกัอาศยัจํานวน 2 โครงการ และศนูย์อาหารจํานวน 13 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN 

                      CPN เป็นเจ้าของ 

โครงการ, ปีที่เปิดดําเนินการ 

ศนูย์การค้า อาคาร

สํานกังาน 

 

โรงแรม อาคารที่พกั

อาศยั 

 

ศนูย์อาหาร 

(1) เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, 2525      

(2) เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, 2536      

(3) เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา, 2538      

(4) เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, 2539*      

(5) หลงัสวนโคโลเนต, 2541      

(6) เซ็นทรัลพลาซา  บางนา, 2544*      

(7) เซ็นทรัลเวิลด์, 2545*      

(8) เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์, 2546*      

(9) เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ, 2551      

(10) เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช, 2552      

(11) เซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี, 2552*      

(12) เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ, 2552      

(13) เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, 2552      

(14) เซ็นทรัลพลาซา 4เชียงราย 4, 2554      

(15) เซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก, 2554      

(16) เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, 2554**      
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 

                  CPN เป็นผู้บริหาร 

โครงการ, ปีที่เปิดดําเนินการ 

ศนูย์การค้า อาคาร

สํานกังาน 

 

โรงแรม อาคารที่พกั

อาศยั 

 

ศนูย์

อาหาร 

(1) เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า***, 2538      

(2) เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3****, 2540      

(3) เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2*****, 2545      

หมายเหตุ  *    ปีที ่CPN เข้าซือ้กิจการ 

                **   เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 เฉพาะส่วนของอาคารสํานกังาน คาดวา่จะเปิดดําเนินการในปี 2555 

                ***  ร้อยละ 42 ของพืน้ทีศู่นย์การค้าและร้อยละ 100 ของพืน้ทีอ่าคารสํานกังาน CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แต่   

                      เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 สิน้สุดเดือนธนัวาคม ปี 2567 

     ****  ร้อยละ 81 ของพืน้ทีศู่นย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แต่เดือนสิงหาคม ปี 2548 สิน้สุดเดือนสิงหาคม 

         ปี 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครัง้ๆละ 30 ปี) 

               ***** ร้อยละ 96 ของพืน้ทีศู่นย์การค้า CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แต่เดือนสิงหาคม ปี 2548 สิน้สุดเดือนสิงหาคม ปี 2568 

 

 

โครงการในอนาคต 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

ที่ตัง้ : ทางหลวงสายท่าอากาศยานบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 417 ตําบลวดัประดู่ อําเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 62 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน) โดยมีพืน้ที่โครงการรวมทัง้สิน้ 130,000 

ตารางเมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่ของ CPN จํานวน 109,700 ตารางเมตร โครงการนีป้ระกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสันและผู้ เช่า

หลกั อาทิ ท็อปส์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์บาย, บีทเูอส, ซูเปอร์สปอร์ต เป็นต้น นอกจากนีย้ ังมีโรงภาพยนตร์และผู้ เช่ารายย่อย

ประเภท ร้านค้าแฟชัน่ ธนาคาร ศนูย์รับบริการต่างๆ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมกว่า 160 ร้านค้า พร้อมด้วยศูนย์ประชุม

เอนกประสงค์ โดยโครงการมีพืน้ที่จอดรถรองรับกว่า 1,400 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยู่ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีซึ่งถือเป็นศนูย์กลางการค้าของภาคใต้ตอนบน โดยตัง้อยู่บน

ถนนเศรษฐกิจสายใหม่ที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน ทําให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี ้โครงการยังรายล้อม

ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคญั สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา สถานที่ราชการ และมีอาณาเขตเชื่อมต่อ 5 จงัหวดั ซึ่งถือ

เป็นพืน้ที่การค้าและการท่องเที่ยวที่สําคญัของภาคใต้  

ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ 

กําหนดการเปิดให้บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 

เงินลงทุน : ประมาณ 1,900 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ซึ่งห้างสรรพสินค้าโรบินสนั

เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้าง) 
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง 

ที่ตัง้ :  ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 นครสวรรค์-เชียงราย ตําบลหวัเวียง อําเภอเมืองลําปาง จงัหวดัลําปาง 

ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 39 ไร่ (สิทธิการเช่าสิน้สดุปี 2584) โดยมีพืน้ที่โครงการรวมทัง้สิน้ 90,000 ตารางเมตร 

ซึ่งเป็นพืน้ที่ของ CPN จํานวน 72,000 ตารางเมตร โครงการนีป้ระกอบด้วยห้างสรรพสินค้า 

โรบินสนัและผู้ เช่าหลกั อาทิ ท็อปส์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์บาย, บีทเูอส, ซูเปอร์สปอร์ต เป็นต้น นอกจากนีย้ ังมีโรงภาพยนตร์, 

และสวนสนกุ ฟันแพลนเน็ต ผู้ เช่ารายย่อยประเภท ร้านค้าแฟชัน่ ธนาคาร ศนูย์รับบริการต่างๆ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม รวม

กว่า 100 ร้านค้า โดยมีพืน้ที่จอดรถรองรับกว่า 800 คนั  

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยู่บนทําเลที่มีศักยภาพ ใจกลางเมืองลําปางบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ลําปาง-ลาว         

ที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน โครงการยังรายล้อมด้วยสถานที่สําคัญ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร อีกทัง้จังหวัดลําปางมีเส้นทางคมนาคมที่ถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ        

สายสําคญั เชื่อมต่อไทย ลาว จีน และมีอาณาเขตติดกับจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทางภาคเหนือ 7 จังหวัด ใกล้กับสถานที่

ท่องเที่ยวสําคญัของไทยทัง้โบราณสถานและอทุยานแห่งชาติจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคญัทางภาคเหนืออีกจงัหวัดหนึ่งของ

ประเทศที่มีนกัท่องเที่ยวทัง้จากชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาตลอดทัง้ปี ซึ่งช่วยเสริมศกัยภาพการเติบโตในด้านกําลังซือ้

เป็นอย่างมาก  

ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ 

กําหนดการเปิดให้บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 

เงินลงทุน : ประมาณ 1,100 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ซึ่งบริษัทห้างสรรพสินค้า   

โรบินสนั จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้าง)  

 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 

ที่ตัง้ : ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี  

ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 76 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน) โดยมีพืน้ที่โครงการรวมทัง้สิน้ 140,000 

ตารางเมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่ของ CPN จํานวน 118,000 ตารางเมตร โครงการนีป้ระกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสันและผู้ เช่า

หลกั อาทิ ท็อปส์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์บาย, บีทเูอส, ซูเปอร์สปอร์ต เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์ และสวนสนกุ ฟันแพ

ลนเน็ต ผู้ เช่ารายย่อยประเภท ร้านค้าแฟชัน่ ธนาคาร ศนูย์รับบริการต่างๆ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมกว่า 250 ร้านค้า 

โดยโครงการมีพืน้ที่จอดรถรองรับกว่า 1,500 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตั ง้อยู่ ในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่ งถือเ ป็นจังหวัดชายแดนสําคัญของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยตัง้อยู่บนถนนเลี่ยงเมืองซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตวัเมืองกับสนามบิน โครงการยงัรายล้อมด้วยสถานที่

สําคญั มหาวิทยาลยั สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา วิทยาลยั โรงพยาบาล ธนาคาร ทัง้นีจ้งัหวดัอบุลราชธานีเป็นประตู

การค้าการท่องเที่ยวสู่อินโดจีน ทัง้ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนีใ้นอนาคตกรมการขนส่งทางบกจะขยาย

เส้นทางการเดินรถสายระหว่างประเทศ คือ สายอบุลราชธานี-จําปาสกั, คอนพะเพง และเสียมราฐ จึงนบัเป็นเมืองเศรษฐกิจ

ที่สําคญัอีกจงัหวดัหนึ่งของประเทศ เหมาะแก่การลงทนุและพฒันาให้เติบโตขึน้ได้อีกมากในอนาคต  

ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ 

กําหนดการเปิดให้บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 
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เงินลงทุน : ประมาณ 1,800 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ซึ่งห้างสรรพสินค้าโรบินสนั

เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้าง) 

 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 

ที่ตัง้ :  ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ บริเวณทางแยก บนถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด มีด้านหน้าติดถนน 2 ด้าน คือถนนซูเปอร์ไฮเวย์ 

และถนนเชียงใหม-่ดอยสะเก็ด  

ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 68 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน) โดยมีพืน้ที่โครงการรวมทัง้สิน้ 250,000 ตาราง

เมตร โครงการนีป้ระกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และผู้ เช่าหลกั อาทิ เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์, พาวเวอร์บาย, บีทเูอส, ซูเปอร์

สปอร์ต เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ และสวนสนกุ ฟันแพลนเน็ต ผู้ เช่ารายย่อยประเภท ร้านค้า

แฟชัน่ ธนาคาร ศนูย์รับบริการต่างๆ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมกว่า 250 ร้านค้า โดยโครงการมีพืน้ที่จอดรถรองรับกว่า 

1,500 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยู่จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งภาคเหนือ และถือเป็นเมืองที่มีศักยภาพใน

การพฒันาและเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ การลงทนุ การท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สดุในภาคเหนือรองจากกรุงเทพมหานคร 

โดยตัง้อยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวยเ์ชื่อมต่อระหว่างตวัเมืองกับสนามบิน โครงการยงัรายล้อมด้วยสถานที่สําคัญ มหาวิทยาลัย 

สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา วิทยาลยั โรงพยาบาล ธนาคาร นอกจากนีจ้งัหวัดเชียงใหม่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

วฒันธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งมีนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจาํนวนมาก ทีช่ว่ย

เสริมศกัยภาพการเติบโตในด้านกําลงัซือ้เป็นอย่างมาก  

ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด 

กําหนดการเปิดให้บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 

เงินลงทุน : ประมาณ 3,100 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งบริษัทห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล จํากัด เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้าง) 

 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 

ที่ตัง้ :  ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนกาญจนวนิชย์ ตําบลคอหงษ์ อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาด้านหน้าติดทาง

หลวงแผ่นดิน ด้านข้างเชื่อมสู่ถนนโชติวิทยะกุล 1 ซึ่งเป็นทางเข้าออกสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวก 

ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 50 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน) โดยมีพืน้ที่โครงการรวมทัง้สิน้ 250,000 ตาราง

เมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่ของ CPN จํานวน 210,000 ตารางเมตร โครงการนีป้ระกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และผู้ เช่าหลกั อาทิ 

ท็อปส์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์บาย, บีทเูอส, ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศ ดีโป้ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ 

และสวนสนกุ ฟันแพลนเน็ต ลานสเก็ตนํา้แข็ง และห้องประชมุเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ผู้ เช่ารายย่อยประเภท ร้านค้าแฟชั่น 

ธนาคาร ศนูย์รับบริการต่างๆ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมกว่า 250 ร้านค้า โดยโครงการมีพืน้ที่จอดรถรองรับกว่า 2,100 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยู่บนทําเลที่มีศกัยภาพ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจงัหวดัหาดใหญ่ถือเป็นเมืองหลวง

ขนาดใหญ่และเป็นศนูย์กลางด้านการค้าและธุรกิจของภาคใต้ โดยตัง้อยู่บนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างตวัเมืองกับสนามบินซึ่ง

เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีเที่ยวบินมากเป็นลําดบัที่ 5 ของประเทศ และเป็นประตนูําไปสู่ประเทศมาเลเซีย

และสิงคโปร์ซึ่งเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มีกําลงัซือ้มหาศาล  นอกจากนี ้ยงัรายล้อมด้วยสถานที่สําคญัต่างๆ มหาวทิยาลยัและ

วิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร ซึ่งถือเป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สําคัญอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศ ที่มี
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นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก อีกทัง้โครงการยงัตัง้อยู่ในพืน้ที่ยทุธศาสตร์ในการ

พฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ซึ่งช่วยเสริมศกัยภาพการเติบโตในด้านกําลงัซือ้เป็นอย่างมากและ

พฒันาให้เติบโตขึน้ได้อีกมากในอนาคต  

ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ 

กําหนดการเปิดให้บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 

เงินลงทุน : ประมาณ 3,900 ล้านบาท  

 

โครงการในต่างประเทศ 

ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา CPN ได้พิจารณาและศึกษาถึงโอกาสในการขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดยมุ่งความสนใจ

ไปยงัประเทศในภมูิภาคเอเชียที่มีศกัยภาพและมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและเพ่ือ

เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ อย่างไรก็ดี CPN ได้ตระหนกัถึงความแตกต่างของภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน 

และความเสี่ยงของการทําธุรกิจในต่างประเทศ จึงจดัตัง้คณะทํางานพิเศษเพ่ือศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจ 

สงัคม การเมือง อตุสาหกรรมและการแข่งขนั กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในแต่ละประเทศ

ที่ CPN ได้ให้ความสนใจ เพ่ือให้การลงทนุในต่างประเทศเป็นไปอย่างระมัดระวังและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลักการการ

เติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 

 

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 (ก) กลยุทธ์การแข่งขัน ช่องทางการจัดจําหน่ายและลักษณะลูกค้า 

• กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

 CPN มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน โดยการสร้างการเติบโตทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทกุมิติ เพ่ือให้แน่ใจว่า องค์กรสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและสามารถ

บรรลวุิสยัทศัน์และพนัธกิจได้อย่างแท้จริง โดยกลยทุธ์หลกัของบริษัทมีอยู่ 3 ด้าน ดงันี ้

1. กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การค้า  

มุ่งเน้นการขยายสาขาทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงศูนย์การค้าที่มีอยู่ปัจจุบัน 

ตลอดจนการมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมัน่คงและสอดรับกับการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  

การพฒันาและปรับปรุงศนูย์การค้านัน้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์การค้าที่มีศักยภาพ และบริหารโครงการได้

คณุภาพ ตามเวลาและงบประมาณที่กําหนด โดย 

• การพฒันาศนูย์การค้าที่มีศกัยภาพผ่านการศึกษาวิจยัตลาด เพ่ือเลือกตลาดที่มีศกัยภาพ การเลือกทําเลที่ตัง้

ที่ดี กําหนดรูปแบบของศนูย์ที่เหมาะสมกับตลาด (Mall Format) และสัดส่วนร้านค้าที่เหมาะสมตอบสนอง

ลกูค้าและเหนือกว่าคู่แข่ง (Merchandising Mix)  
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• การพฒันากระบวนการพฒันาศนูย์การค้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ตัง้แต่การศึกษาโครงการ สรรหาที่ดิน 

ออกแบบ ก่อสร้าง การติดต่อร้านค้า การตลาด จนกระทัง่เปิดศนูย์การค้า เพ่ือให้สามารถพฒันาโครงการใหม่

ได้หลายโครงการในเวลาเดียวกันและเป็นไปตามกําหนดเวลาและงบประมาณที่วางไว้    

• การปรับปรุงการพัฒนาศูนย์การค้าให้มีความเป็นมาตรฐานในเร่ืองการออกแบบ การก่อสร้าง เพ่ือลด

ระยะเวลาการก่อสร้าง ลดต้นทุนการก่อสร้าง ภายใต้คุณภาพที่กําหนด ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน   

• การพฒันาธุรกิจต่างประเทศ ครอบคลมุการศึกษาตลาดในเชิงลึกทัง้ในด้านพฤติกรรมลกูค้า คู่แข่ง ข้อจํากัด 

กฎระเบียบต่างๆ  การเลือกตลาดและการจดัลําดบัตลาดที่ต้องการจะเข้าไปดําเนินธุรกิจ การสร้างพันธมิตร

และคู่ค้าในต่างประเทศ การกําหนดรูปแบบของศนูยก์ารค้า การบริหารจดัการศนูย์ ฯลฯ 

 

2. กลยุทธ์การบริหารศูนย์การค้า 

มุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพ่ิมจากศนูย์การค้าที่มีอยู่ โดยการเสริมความแข็งแกร่งทัง้มิติร้านค้า การตลาด และการ

บริหารศนูย์ เพ่ือผลกัดนัให้การค้าขายในศนูย์การค้ามีการเติบโตและค่าเช่าพืน้ที่สามารถเติบโตได้ควบคู่กันไป ตลอดจนการ

ดแูลเร่ืองค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

การบริหารศนูย์การค้า เน้นการบริหารจัดการ 3 ด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของร้านค้าและลูกค้าอย่าง

แท้จริง  

• ความครบถ้วนและหลายหลายของร้านค้า (Merchandising Mix)  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้อมูล

ลกูค้า เพ่ือปรับเปลี่ยนร้านค้าภายในศนูย์การค้าใหม่เหมาะสมควบคู่ไปกับการสรรหาร้านค้าใหม่ๆ จากทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศเพ่ือยกระดบัให้ศนูย์การค้ามีความทนัสมยัตลอดเวลา    

• การทําการตลาดที่มุ่งเน้นดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการ ผลักดันยอดขายให้กับร้านค้า และ

สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีกับลกูค้าโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สร้างคุณค่าที่เหนือกว่า โดยอาศัย

ข้อมลูจากการวิจยัตลาดและทํางานร่วมกับห้างสรรพสินค้า บริษัทในเครือเซ็นทรัล และพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึง่

ดําเนินควบคู่ไปกับการจดักิจกรรมที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ สร้างสรรค์ (Signature event) ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะ

มีการสื่อสารถึงลกูค้าผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การบริการและการบริหารสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศนูย์การค้า อาทิ ห้องนํา้ ลานจอดรถ เคาร์เตอร์ประ

ชาสมัพนัธ์ ฯลฯ โดยมุ่งพฒันาบคุลากรและยกระดบัคณุภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนํา

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลกูค้า และลดต้นทนุในการดําเนินธุรกิจ   

 

3. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  

• การพฒันาทนุมนษุยแ์ละองค์กรโดยมุ่งเน้นการสร้างทนุมนษุย์ ให้มีความพร้อมและเพียงพอกับการเติบโตของ

องค์กรในอนาคตผ่านกลยทุธ์การบริหารคนเก่ง ตัง้แต่การสรรหาพนกังานเข้ามา การพฒันาทกัษะความรู้ของ
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บคุลากรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเป็นผู้นํา โดยอาศยัเคร่ืองมือการพฒันาแบบบรูณาการผา่นศนูย์การ

เรียนรู้ CPN หรือ CPN Academy  การพฒันาเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ การพฒันาระบบประเมินผล

พนกังาน ตลอดจนการสร้างความรักความผกูพนักับองค์กรให้เกิดกับพนกังาน  ในสว่นของการพฒันาองค์กร

นัน้จะมุ่งส่งเสริมค่านยิม วฒันธรรมองค์กร หลกับรรษัทภิบาล การพฒันาภาพลกัษณ์องค์กรในการเป็น

นายจ้างที่ดี (Employer Branding) และการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารคณุภาพ ที่มุ่งตอบสนองกับความต้องการทางธุรกิจที่ไมห่ยดุนิ่ง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะถกูพฒันาให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต โดย

บริษัทมีการพฒันากระบวนการทาํงานและนาํระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)มาสนบัสนนุการ

บริหารจดัการ ตลอดจนปรับปรุงการบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติ  (Thailand 

Quality Award :TQA)   

• การรับผิดชอบต่อสงัคมและชมุชน (CSR Strategy) โดยเน้นที่ 3 ส่วนหลกั คือ CPN Green Experience, 

CPN อาสา, CPN เพาะกล้าปัญญาไทย โดยในรายละเอียดของโครงการจะมุ่งเน้นการตอบสนองความ

ต้องการของสงัคมและชมุชนอย่างแท้จริง   

การบริหารจัดการความยั่งยืน 

แนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน 

CPN มุ่งมัน่สร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดําเนินธุรกิจตามพันธกิจในการพัฒนา

ศนูย์การค้าที่มีความโดดเด่นเป็นที่ภมูิใจของชมุชนและมีการพฒันาโครงการด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม และชมุชน ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสงัคมและชมุชน ภายใต้หลกัการดําเนินธุรกิจที่ CPN ยึดมัน่ คือ “ใส่ใจดูแลสังคม ห่วงใยกันและกัน” 

อนัมีพืน้ฐานมาจากค่านิยมร่วมขององค์กร “สร้างสรรค์ด้วยความเชื่อมัน่ สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน” และหลกับรรษัทภิบาลของ

องค์กร “ซ่ือสตัย์ สจุริต เปิดกว้าง โปร่งใส ให้ความเสมอภาค ให้ความเป็นธรรม ยึดมัน่คําสญัญา และใส่ใจดูแลสงัคม” 

 

ตัง้แต่เร่ิมต้น CPN ดําเนินธุรกิจด้วยสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อมทัง้ในระดบัองค์กรและระดบักลุ่มบริษัท

ร่วมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัล โดยเน้นในด้านของการอนรัุกษ์พลงังาน การรักษาสิ่งแวดล้อมของพืน้ที่และชมุชนรอบข้าง การ

ส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน ตลอดจนการสนบัสนนุด้านการศึกษาและการพฒันาเยาวชน  

 

ในปีที่ผ่านมา CPN ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการความยัง่ยืน โดยแต่งตัง้คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ซึ่งมีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน และคณะผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการ ขึน้มาทดแทนคณะกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั ภายใต้กรอบแนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 

และด้านสงัคม อีกทัง้ได้มีการกําหนดคณะทํางานและติดตามผลอีกหลายคณะทัง้ในระดับองค์กรและระดับศูนย์การค้า

เพ่ือให้มัน่ใจว่านโยบายและแผนงานต่างๆ ครอบคลมุและสอดคล้องกับแนวทางของการพฒันาสู่ความยัง่ยืนและมกีารนาํไป

ปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนีย้งัมีการรณรงค์สื่อสารไปยงัพนกังานทกุระดบัเพ่ือสร้างจิตสํานึกร่วมกันว่าการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม เป็นเร่ืองใกล้ตวั สามารถแสดงความห่วงใยในกันและกันได้ตลอดเวลา 
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ผลการดําเนินงาน 

ด้านเศรษฐกิจ 

 นโยบายในการดําเนิธุรกิจของ CPN นัน้จะยึดหลกั “ความเจริญของคู่ค้า และชุมชนรอบข้างคือความสําเร็จของ

เรา” CPN จึงมุ่งมัน่ที่จะนําความทนัสมยั และความเจริญไปสู่ภมูิภาค ผสมผสานกับวฒันธรรม และค่านิยมอันดีของชุมชน

นัน้ๆ CPN มีความภมูิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดนัให้เศรษฐกิจระดับภูมิภาคเติบโตและมีความยั่งยืน ชุมชนรอบข้าง

โครงการสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการดําเนินงานที่สนบัสนนุในด้านเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. การสนบัสนนุพืน้ที่ทัง้ภายในและภายนอกอาคารศนูย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN ให้แก่หน่วยงานทัง้

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศล เพ่ือจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมด้านการศีกษา ศาสนา และ

เสริมสร้างศิลปวฒันธรรม รวมถึงงานด้านสาธารณกุศล  

2. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นคนท้องถ่ิน หรือคนในชุมชนได้มีพืน้ที่ในการทําธุรกิจที่ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายของศนูย์การค้า ผ่านการบริหารพืน้ที่และการส่งเสริมการขายโซนพิเศษอย่างเป็นระบบและ

ยติุธรรม เช่น  

• โครงการนอร์ทเทิร์น วิลเลจ ซึ่งเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบการหตัถกรรมล้านนาที่ฝีมือประณีต และมี

เอกลกัษณ์ของท้องถ่ินบริเวณ ชัน้ 1 และ ชัน้ 2 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

• โครงการกาดหลวง บริเวณชัน้ G ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เป็นแหล่งรวมอาหารปรุงสด อาหารสําเร็จรูป และของฝากท้องถ่ิน 

3. การเข้าร่วมกับหน่วยงานระดบัท้องถ่ินในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะท้องถ่ิน หรือ signature event เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ยังไม่พร้อมในการเช่าพืน้ที่

ค้าขายภายในศนูย์การค้าได้มีโอกาสในการแสดงสินค้าและทําการตลาดต่อประชาชนทัว่ไป และเป็นการเพ่ิม

ช่องทางในการทําธุรกิจอีกทางหนึ่ง อาท ิ

• เทศกาล “กินปดูทูะเล” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ร่วมกับ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (“ททท”) สํานกังานเขตกรุงเทพมหานคร และสํานกังานเขตบางขนุเทียน 

ร่วมกันจดัขึน้เป็นประจําทกุปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ณ บริเวณสวนพกัผ่อน “เซ็นทรัลพาร์ค” ศนูย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลและ

พฒันาความสามารถเชิงเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

 

• เทศกาล “ทเุรียนนนท์” เป็นกิจกรรมที่ทางศนูย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ ททท. 

สํานกังานเขตกรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบรีุ ร่วมกันจดัขึน้เป็นประจําทกุ

ปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับทเุรียนนนท์และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ให้

คงอยู่เป็นของดีคู่จงัหวดันนทบรีุต่อไป ภายในงานยงัเปิดช่องทางการจําหน่ายทุเรียนพันธุ์หายาก

หลากหลายสายพนัธุ์  
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ด้านส่ิงแวดล้อม 

การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

แนวทางการบริหารจดัการด้านพลงังาน 

CPN ดําเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการอนรัุกษ์พลงังาน ซึ่งเน้นการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่านโยบายการอนุรักษ์

พลงังานได้ถกูนํามากําหนดเป็นแนวทางปฏิบติัใน 3 มิติควบคู่กันไป  

1)    ด้านเทคนิค คือ การนําเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในโครงการต่างๆ ของ CPN  

2)    ด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบาย คือ การกําหนดนโยบายและคณะทํางานด้านอนรัุกษ์พลงังานที่ชัดเจนทัง้

ในระดบัผู้บริหาร ระดบัจดัการ และระดบัปฏิบติัการ รวมไปถึงคณะผู้ตรวจประเมิน อนัประกอบด้วยตัวแทน

ในระดบัต่างๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหาร

ทรัพย์สิน และฝ่ายการตลาด เพ่ือเป็นผู้ ร่วมดแูลนโยบายนีอ้ย่างจริงจงั  

3)   ด้านพฤติกรรมหรือด้านบคุลากร คือ การสื่อสาร และการรณรงค์ให้พนกังาน ร้านค้าผู้ เช่าพืน้ที่ ผู้ใช้บริการ และ

ชมุชนโดยรอบศนูย์การค้า มีส่วนร่วมและมีจิตสํานึกในการอนรัุกษ์พลงังาน  

และเพ่ือการบริหารจดัการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด CPN จึงการกําหนดเป้าหมายและนโยบายด้านการอนุรักษ์

พลังงานผ่าน 3 คณะทํางานหลัก ได้แก่ คณะทํางานด้านศึกษามาตรการประหยัดพลังงาน คณะทํางานด้านการจัด

การพลงังานประจําแต่ละศนูย์การค้า และคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจดัการพลงังานประจําแต่ละศนูย์การค้า โดยในรอบ

ปีที่ผ่านมา คณะทํางานดงักล่าวได้ทีการประชุมร่วมกันเป็นประจําทุกไตรมาสเพ่ือติดตามความคืบหน้า อีกทัง้ยังมีการ

ประชมุกลุ่มย่อยเป็นประจําทกุเดือนระหว่างผู้จดัการแผนกงานระบบจากทกุศนูย์การค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  

 

นวตักรรมด้านการอนรัุกษ์พลงังาน 

 CPN ได้นําความรู้และประสบการณ์ด้านการอนรัุกษ์พลงังานมาดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตัง้แต่ปี 2548 เร่ิม

จากการจดัเก็บข้อมลูดชันีการใช้พลงังาน (Specific Energy Consumption: SEC) ซึ่งก็คือปริมาณการใช้พลังงานต่อพืน้ที่

ใช้สอย และนําข้อมลูดงักล่าวมาวิเคราะห์และใช้อ้างอิงในการกําหนดนโยบายในการบริหารจดัการพลังงานในแต่ละปี อัน

นําไปสู่นวตักรรมในกระบวนการบริหารจดัการพลงังานอย่างยัง่ยืนของ CPN   

 

 CPN ได้นํานวตักรรมทางการออกแบบและเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในศนูย์การค้า และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างนวัตกรรมด้าน

การจดัการพลงังานที่ CPN ได้นํามาปรับใช้ ประกอบด้วย 

• นวตักรรมด้านการออกแบบภายใต้แนวคิด Leadership in Energy & Environmental Design หรือ 

LEED ซึ่งถกูนํามาประยกุต์ใช้ในการออกแบบโครงการใหม่และการปรับปรุงโครงการเดิม ซึ่งเน้นการ

ออกแบบตวัอาคารให้สามารถใช้แสงธรรมชาติได้มากขึน้ เพ่ือช่วยเร่ืองการประหยดัพลงังาน มีการ

นําวสัดทุี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ รวมทัง้เพ่ิมสดัส่วนพืน้ที่สีเขียว 

• ระบบปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ Variable Speed Drive System Energy Saving ด้วยการควบคุม

อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า (Variable Speed Drive หรือ VSD) ของเคร่ืองส่งลมเย็นใน

ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยปรับอณุหภมูิภายในอาคารให้เหมาะสมกับการทํางานในแต่
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ละช่วงเวลาแบบอตัโนมติั เช่น เวลาอากาศร้อนจะเร่งลมเย็น เวลาอากาศเย็นจะหร่ีลม โดยคํานึงถึง

ความสบายของผู้ใช้อาคารเป็นสําคญั 

• ระบบ Ball Cleaning System ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดพืน้ผิวท่อทองแดงภายในอุปกรณ์

ระบายความร้อนของเคร่ืองทํานํา้ เย็น โดยจะทํางานแบบอัตโนมัติตลอดเวลา เพ่ือรักษา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองทํานํา้เย็นให้ดีตลอดเวลา 

• ระบบฉนวนกันความร้อน PU Foam ซึ่งเป็นนวัตกรรมฉนวนกันความร้อนที่ใช้ติดตัง้ในอาคาร 

สามารถป้องกันและสกัดกัน้ความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในอาคารด้วยการพ่นโฟมบน

หลงัคา  

• การเปิดรับแสงสว่างธรรมชาติจากภายนอกผ่าน Sky Light  ซึ่งเป็นติดตัง้แนวกระจกกันความร้อน

ซึ่งจะยอมให้แสงสว่างผ่านได้ แต่ความร้อนไม่สามารถผ่านเข้าตวัอาคารได้ ส่งผลให้ตวัอาคารได้รับ

แสงสว่างที่เพียงพอโดยอณุหภมูิภายในตวัอาคารไม่สงูขึน้ เป็นวิธีการช่วยลดการใช้พลังงานอย่าง

ง่ายและให้ผลตอบแทนการลงทนุสงู 

• การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน อาทิ  หลอดตะเกียบ (Compact Fluorescent : CFL) ซึ่งได้

นํามาใช้ทดแทนไฟฟ้าจากหลอดไส้ รวมถึงการเปลี่ยนหลอดผอมนีออน หรือ T8 มาเป็นหลอดชนิด

ผอมมาก หรือ  T5  อีกทัง้นํานวตักรรมหลอด Light Emitting Diode (LED) มาปรับใช้ทัง้ภายในและ

ภายนอกตวัอาคาร ซึ่งจะช่วยให้ประหยดัพลงังานเป็นอย่างมากสําหรับศนูย์การค้าที่ต้องเปิดไฟใน

อาคารตลอดเวลา 

• ระบบเคร่ืองทําความเย็นประสิทธิภาพสงู (High Efficiency Chiller) ซึ่งเป็นนวตักรรมทําความเย็น

ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้พลงังานน้อยลง 20-30% (เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเคร่ืองทํา

ความเย็นทั่วไป) แต่สามารถทําความเย็นได้มากกว่า และใช้สารทําความเย็นที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม   

• ระบบบนัไดเลื่อนอตัโนมติั (Auto Sensor Escalator) ซึ่งติดตัง้เซ็นเซอร์ที่มีความแน่นอนสูง และสั่ง

การให้บนัไดเลื่อนทํางานเองโดยอตัโนมติัเมื่อมีคนเดินผ่านเท่านัน้ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้ดี

ในบริเวณที่ไม่ค่อยมีการใช้บนัไดเลื่อนบ่อยครัง้ 

• ระบบลิฟท์อฉัริยะ (Intelligent Elevator) ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกับระบบบตัรเรียกลิฟท์แบบ Radio-

Frequency Identification (RFID) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ลิฟท์ ควบคมุการทํางานด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งจะคํานวณการจราจรเพ่ือให้ใช้พลงังานไฟฟ้าในปริมาณต่ําที่สดุ ปัจจบุนัสามารถพบ

การใช้เทคนิคดงักล่าวนีไ้ด้ในอาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ อาคารดิออฟฟิศเศส 

แอท เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 

• ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) ซึ่งจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบควบคุม เข้าสู่เคร่ือง

แปลงกระแสไฟฟ้าเพ่ือแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั จ่ายเข้าระบบไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า ปัจจุบัน

สามารถพบการใช้เทคนิคนีไ้ด้ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
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การปลกูฝังจิตสํานึกด้านการอนรัุกษ์พลงังาน 

CPN ตระหนกัดีว่าปัจจยัสําคญัในการผลกัดนัให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังานอย่างแท้จริงคือการให้ความรู้และปลกูฝังจิตสํานึก

ด้านอนรัุกษ์พลงังานให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อนัจะนําไปสู่การใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดอย่างคุ้มค้าและยัง่ยืน  

บคุลากรของ CPN 

บคุลากรภายในบริษัทคือผู้มีส่วนได้เสียลําดบัแรกที่ CPN มุ่งมัน่ในการปลูกฝังค่านิยมด้านการอนุรักษ์พลังงาน บุคลากร

ภายในบริษัททกุระดบัพึงได้รับความรู้จนเกิดความเข้าใจและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอนรัุกษ์พลงังาน  กิจกรรม

หลกัที่ทาง CPN จดัเป็นประจําทกุปี ประกอบด้วย กิจกรรม “Energy Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้บุคลากรของ CPN ทุก

คนทํากิจกรรมสนัทนาการร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้ด้านการประหยดัพลงังานควบคู่กันไปด้วย การจดัประกวดคติพจนด้์าน

การอนรัุกษ์พลงังาน และการประกวดทตูพลงังาน นอกจากนัน้ตลอfทัง้ปี คณะทํางานด้านการอนรัุกษ์พลงังานยงัมกีารจดัทาํ

สื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เพ่ือปลกูจิตสํานึกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพทัง้ในการทํางานหรือการใช้

ชีวิตประจําวนั  

 

ต่อสาธารณชน 

นอกเหนือจากกิจกรรมรณรงค์อนรัุกษ์พลงังานที่ CPN เร่วมกับทางภาครัฐจดัขึน้เป็นประจําทกุปี เช่น กิจกรรม “Earth Hour”  

กิจกรรมวนัสิ่งแวดล้อมโลก และกิจกรรมสปัดาห์อนรัุกษ์พลงังาน  CPN ยงัต่อยอดด้านการอนรัุกษ์พลงังานในการเปิด “ศนูย์

การเรียนรู้ GreenWorld Experience” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้องค์กรภาคเอกชนรวมถึง

ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะเยาวชนเล็งเห็นถึงความสําคญัของการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมผ่านการนําองค์ความรู้

ด้านนวตักรรมการอนรัุกษ์พลงังานที่ CPN นํามาปรับใช้และเกิดผลความสําเร็จมาเผยแพร่เพ่ือเป็นความรู้และเป็นต้นแบบที่

ดีของสงัคมในวงกว้าง 

 

นอกจากนัน้ CPN ยงัร่วมรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการอนรัุกษ์พลงังานของผู้ใช้บริการศนูย์การค้าผ่านโครงการ “Car Pool 

Parking” ซึ่งบริการที่จอดรถพิเศษเฉพาะรถที่มีผู้ โดยสาร 4 คนขึน้ไป ณ โซนจอดรถที่ดีที่สุดบริเวณชัน้ B1 ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งสามารถรองรับรถโดยสารส่วนบคุคลได้ 50 คนั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้มาใช้บริการลดการใช้

นํา้มนั นอกเหนือจากที่จอดรถพิเศษนี ้CPN ยงัจดัให้มีพืน้ที่พิเศษในหลายโครงการศนูย์การค้าสําหรับจอดรถจกัรยานอย่าง

เป็นสดัส่วน เพ่ือรณรงค์ให้เกิดการใช้พลงังานสะอาดทดแทน 

 

โครงการสําคญัด้านการอนรัุกษ์พลงังาน 

โครงการ “Building Energy Award of Thailand” หรือ “BEAT 2010”  

โครงการ BEAT 2010 ย่อมาจาก Building Energy Award of Thailand 2010 หรือในชื่อภาษาไทยว่า “โครงการสร้างขุม

กําลงับคุลากรด้านการอนรัุกษ์พลงังาน” เป็นโครงการที่สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน(สนพ.) กระทรวงพลงังานเป็นผู้

ริเร่ิมขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยทัว่ไปต่ืนตวัในการอนรัุกษ์พลงังาน โดยศนูย์การค้าเซ็นทรัล

เวิลด์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในอาคารพาณิชย์ชัน้นําที่เข้าร่วมโครงการ BEAT 2010 ในกลุ่มประเภทอาคารศูนย์การค้าและ

ห้างสรรพสินค้า โดยมีระยะเวลาของโครงการตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2554 แม้ในช่วงดังกล่าวศูนย์

เซ็นทรัลเวิลด์จะอยู่ในช่วงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารบางส่วน แต่ CPN ยงัคงดําเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การ
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ประหยดัพลงังานอย่างต่อเนื่องตลอด 1 ปีเต็มที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณส่วนหนึ่งจาก

โครงการ BEAT 2010 กิจกรรมหลกัประกอบด้วย 

• จดักิจกรรมวนั Energy Day & Kick-off BEAT เพ่ือให้พนกังานรับทราบถึงวตัถปุระสงค์และการเข้าร่วม

โครงการของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในกิจกรรมมีการประกวดไอเดียการอนรัุกษ์พลังงานตลอดจนให้

ความรู้ผ่านนิทรรศการการอนรัุกษ์พลงังาน 

• การอบรมคณะทํางานฑูตอนุรักษ์พลังงาน (BEAT Ambassador) และการดูงานด้านอาคารอนุรักษ์

พลงังาน 

• จดักิจกรรม “อาสาร่วมประดิษฐ์ปฏิทินอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือน้อง”  

• จดักิจกรรม “Use Less Plastic” ในวนัสิ่งแวดล้อมโลก โดยพนกังานนําขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาเข้าร่วม

กิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสถิติในการนําขวดพลาสติกเข้าสู่กระบวนการ Reuse / Recycle ต่อไป อนัเป็นหนึง่

ในกิจกรรม “รักษ์โลก ดแูลโลก” ที่จดัต่อเนื่องมาทกุปี ณ เซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ 

• จดักิจกรรม “ผ้าป่าพลงังานการศึกษา” ในช่วงเข้าพรรษา โดยทีมทูตอนุรักษ์พลังงาน และ CPN อาสา

ร่วมเปลี่ยนหลอดไฟประหยดัพลงังาน พร้อมตรวจสอบและซ่อมแซมอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้กับวัดคลอง

มอญ และโรงเรียนคลองมอญ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเชิญชวนพนักงานร่วมทําบุญบริจาคหลอด

ประหยดัพลงังานให้กับวดัและโรงเรียน อนัเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จดัต่อเนื่องทกุปี   

• จดักิจกรรม “Green Film Festival” สปัดาห์ฉายภาพยนตร์รณรงค์ส่งเสริมด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมให้

ชมฟรี ณ TK Park  ชัน้ 8 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

 

โครงการ “84 พรรษา ภาคีพลงังาน สืบสานพระปณิธานพ่อหลวงไทย” 

CPN ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

(มหาชน) ลงนามความร่วมมือเครือข่ายด้านการอนรัุกษ์พลงังาน (Voluntary Agreement) ภายใต้ชื่อ “โครงการ 84 พรรษา 

ภาคีพลงังาน สืบสานพระปณิธานพ่อหลวงไทย”เพ่ือร่วมมือในการประชาสมัพนัธ์และรณรงค์เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานต่อ

สาธารณชน 

 

การดําเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อชุมชน 

การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและชมุชนรอบข้าง 

CPN เล็งเห็นถึงคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดและใส่ใจในคณุภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม

รอบข้างพืน้ที่ศนูย์การค้า จึงกําหนดนโยบายที่ชดัเจนด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เร่ิมตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้างอาคาร 

ไปจนถึงการบริหารโครงการต่างๆ โดยทกุโครงการภายใต้การบริหารจะต้องผ่านหลกัเกณฑ์เบือ้งต้นด้านสิ่งแวดล้อม ดงันี ้

• มีการศึกษาและจดัทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแนบพร้อมการยื่นขออนญุาตก่อสร้าง 

• มีการกําหนดนโยบายความปลอดภยังานก่อสร้าง ซึ่งครอบคลมุไปถึงมาตรฐานความปลอดภัย แนวทางใน

การควบคมุและดแูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คู่มือควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง และแนวทางปฏิบัติ

สําหรับผู้ รับเหมาก่อสร้างเพ่ือให้งานก่อสร้างดําเนินการไปตามมาตรฐานความปลอดภยัของ CPN 

• มีการติดตัง้บ่อบําบดันํา้เสียตามกฎหมายกําหนดและมีการใช้วิธีการทางชีวภาพในการบําบัดนํา้เสีย มี

กระบวนการตรวจวดั บนัทึก และจดัทํารายงานก่อนการปล่อยนํา้เสียลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ  
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

• มีการติดตัง้ระบบ CO Detector เพ่ือตรวจวดัระดบัก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) บริเวณอาคารจอดรถ

ไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานกําหนด  

 

และด้วยความเข้มงวดในการปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและความต่อเนื่องในการพฒันางานด้านการบริหารจดัการ

สิ่งแวดล้อม CPN  จึ งเป็นผู้ บริหารศูนย์การค้ารายแรกในประเทศไทยที่นํามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ISO14001:2004 มาใช้ในการบริหารจดัการศนูย์การค้าเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2554 ที่ผ่านมา CPN 

ได้ขยายระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2004 จาก 4 ศนูย์การค้าที่ได้รับการรับรองแล้ว คือ เซ็นทรัล

พลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา ไปยังอีก 2 

ศนูย์การค้า คือ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  และได้กําหนดเป้าหมายที่จะดําเนินการสร้าง

ระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO14001:2004 ให้ครอบคลุมทุก

ศนูย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN  

 

การบริหารจดัการขยะและของเสีย 

CPN มีการกําหนดนโยบายและกระบวนการการจัดการกับขยะที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ์

ทรัพยากรเป็นสําคญั ขยะที่เกิดขึน้ภายในโครงการภายใต้การบริหารของ CPN จะถูกคัดแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) 

ขยะทัว่ไป (2) ขยะรีไซเคิล (3) ขยะอนัตราย (4) ขยะติดเชิอ้ นอกจากนี ้ในแต่ละโซนพืน้ที่ให้บริการจะมีการกําหนดประเภท

ของถังขยะที่แตกต่างกันไปเพ่ือให้สอดคล้องกับประเภทของขยะที่แตกต่างกันไปตามการใช้สอย อาทิ โซนพืน้ที่ทั่วไปจะมี

การกําหนดประเภทถังขยะเพียง 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไป และ ขยะรีไซเคิล  ในพืน้ที่โซนสินค้าไอที โซนอาหาร และ

สํานกังาน มีการจดัวางถังขยะรวม 3 ประเภท สําหรับ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย สําหรับร้านค้าที่มีขยะติดเชือ้ 

CPN จะให้การแนะนําและแจ้งข้อกําหนดในการจดัการกับขยะติดเชือ้ดงักล่าวเพ่ือให้ร้านค้าสามารถดําเนิการจดัเก็บเองได้

อย่างถกูต้อง ขยะที่ผ่านการคดัแยกประเภทแล้ว จะถกูแบ่งออกเป็นขยะที่ขายทิง้ ขยะที่ต้องทําการทําลาย และขยะรีไซเคิล 

 

การบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ 

CPN มีการควบคมุและการจดัการการระบายนํา้ทิง้อย่างเป็นระบบผ่านบ่อบําบดันํา้ทิง้ที่มีติดตัง้อยู่ในทกุโครงการ โดย CPN 

จะมีการตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้ทัง้ก่อนและหลังจากเข้าสู่ระบบบําบัดนํา้เสียและบ่อพักนํา้เสีย โดยจะทําการตรวจวัด 

บนัทึก และจัดทํารายงานก่อนการปล่อยนํา้เสียลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ และมีการตรวจวัดคุณภาพนํา้โดยหน่วยงาน

ภายนอกไตรมาสละอย่างน้อย 1 ครัง้  ผลจากการที่ CPN นํามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO14001:2004 มาใช้ใน

การบริหารจดัการศนูย์การค้าเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดนวตักรรมในกระบวนการการจัดการนํา้เสีย

และการนํากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้ถูกนํามาปรับใช้ในศูนย์การค้าแห่งใหม่ อาทิ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ มีระบบการนํานํา้เสียที่ผ่านการบําบัดแล้ว  นํา้ฝนจากหลังคา และนํา้ Condensate จาก Air 

Handling Unit กลบัมาใช้ในการรดนํา้ต้นไม้ ใช้นํา้ทําความสะอาดพืน้ หรือใช้เป็นนํา้เติมในหอทํานํา้เย็น (Cooling Tower)  

เป็นต้น โดยมีการตรวจสอบคณุภาพของนํา้ก่อนนํามาใช้อยู่เป็นประจําและพบว่าค่าที่ได้มีค่าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

การควบคมุการปฏิบติังานของผู้ รับจ้าง ผู้ รับเหมา 

CPN มีนโยบายกําหนดให้ผู้ รับจ้างและผู้ รับเหมาที่ได้รับงานของบริษัท รวมถึงผู้ รับจ้างจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ภายในศนูย์การค้า ให้ยึดถือและปฏิบติัตามข้อปฏิบติัด้านสิ่งแวดล้อมที่ CPN กําหนด เมื่อมีการส่งมอบงานที่ดําเนินการแล้ว

เสร็จ ผู้ รับจ้างและ/หรือผู้ รับเหมาจะต้องกรอกแบบประเมินการตรวจควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน และ

แบบฟอร์มตรวจเช็คความเรียบร้อยพืน้ที่จดังานส่งเสริมการขาย และจดัทํารายงานการวดัระดบัเสียงในการจัดกิจกรรมทุก

ครัง้  

 

กิจกรรมอนัเนื่องกับการดแูลสิ่งแวดล้อมและชมุชน 

• โครงการขุดลอกคลองคืนความสวยงามสู่ชุมชน โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้าร่วมกับ

กรุงเทพมหานครและสํานกังานเขตบางกอกน้อย  จดักิจกรรม "ขดุลอกคลองคืนความสวยงามสู่ชมุชน 54 @ 

คลองบางบําหรุ”  

• ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ได้ทําการล้อมย้ายต้นไม้บริเวณที่ตัง้โครงการจํานวน 398 ต้น กว่า 

20 สายพนัธุ์ และนํากลบัมาลงดินใหม่บริเวณโดยรอบพืน้ที่โครงการ หลงัการก่อสร้างศนูย์การค้าแล้วเสร็จ 

 

ด้านสังคม 

การบริหารจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ด้านความปลอดภยั 

CPN กําหนดนโยบายควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมพืน้ที่ภายในและบริเวณโดยรอบศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน โรงแรม และ

อาคารที่พกัอาศยั ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการ ดงันี ้

• มีการติดตัง้ CCTV ทัง้ในบริเวณที่จอดรถ และภายในศนูย์ และมีการตรวจสอบเคร่ืองมืออย่างสมํ่าเสมอ   

• มีการจดัทําตารางและแผนการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงอปุกรณ์ต่างๆ ตามกําหนด อาทิ ลิฟท์ บนัไดเลื่อน เตา

แก๊สและอปุกรณ์หงุต้ม เป็นต้น 

• มีการจดัทําแผนเผชิญเหตแุละควบคมุสถานการณ์ภายใต้ภาวะฉกุเฉินตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 

ด้านสขุอนามยั 

• กําหนดนโยบายในการจดัการและควบคมุอากาศภายในอาคารตามกฎหมายกําหนดและตามมาตรฐาน

ระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที ่CPN นํามาใช้เป็นแนวทางใน

การบริหารศนูย์การค้า  

• มีการติดตัง้ระบบเติมอากาศอตัโนมติัเพ่ือดดูอากาศสะอาดจากภายนอกอาคารมาเติมอากาศภายในอาคาร  

มีการติดตัง้ระบบ CO Detector บริเวณอาคารจอดรถเพ่ือตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) 

บริเวณอาคารจอดรถเพ่ือทําการควบคมุไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานกําหนด  

• มีการตรวจประเมินผู้ประกอบการร้านอาหารในศนูย์การค้าเป็นประจําและจดัทําโครงการ “ครัวสะอาด” เพ่ือ

รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศนูย์การค้าตระหนกัถึงสขุอนามยัที่ดีในการประกอบการ

ร้านอาหาร 

• มีระบบสขุาภิบาล ระบบการจดัเก็บและขนย้ายขยะมลูฝอยที่ถกูสขุลกัษณะและเป็นระบบ 

• มีการติดตัง้เจลล้างมือทําความสะอาดบริเวณทางเข้าออกศนูย์การค้า 
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

• ในช่วงที่มีโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจแพร่ระบาด มีการเพ่ิมความถ่ีในการทําความสะอาดเป็นพิเศษ และมี

การนําระบบฆ่าเชือ้ที่ใช้ในโรงพยาบาลมาใช้โดยรอบบริเวณพืน้ที่ศนูย์การค้า  ตลอดจนมีการติดประกาศ

ประชาสมัพนัธ์วิธีป้องกันการติดต่อโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาสังคม 

ด้านการศึกษา 

โครงการ “CPN เพาะกล้าปัญญาไทย” 

 CPN เชื่อมัน่ว่าเยาวชนคือรากฐานที่สําคญัของสงัคม การให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมด้าน

จริยธรรมและคณุธรรมแก่เยาวชนจะส่งผลให้ชมุชนและสงัคมอยู่รอดได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน การให้การสนับสนุนด้าน

การศึกษาแก่เยาวชนไทยและผู้ ด้อยโอกาสเป็นหนึ่งในนโยบายและแผนงานหลกัด้านการบริหารจดัการความยัง่ยนืของ CPN 

อนัเป็นที่มาของโครงการ “CPN เพาะกล้าปัญญาไทย”  

 ภายใต้โครงการนี ้CPN ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พนัธมิตรทางการค้า และบริษัทในเครือเซ็นทรัล ให้การสนบัสนนุ

ด้านการศึกษาแก่ชมุชนและเยาวชนผู้ ด้อยโอกาสผ่านการสร้างศนูย์การเรียนรู้ในชมุชน สร้างห้องสมดุสําหรับโรงเรียนทีข่าด

แคลน รวมถึงการบริจาคอปุกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เยาวชนผู้ ด้อยโอกาส เป็นต้น  

หนึ่งในกิจกรรมหลกัของโครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย คือการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งดําเนินการ

ร่วมกับสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยการสนบัสนนุจากพนัธมิตรทางการค้าและบริษัทใน

เครือเซ็นทรัล ในการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ชมุชนเพ่ือขยายโอกาสการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ วิดิทัศน์ 

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มมุหนงัสือ และการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จนถึงปัจจบุนั CPN ได้ทําการพฒันาศนูย์การ

เรียนรู้ชมุชนแล้วเสร็จใน 9 โรงเรียน ดงันี ้

• โรงเรียนบ้านคลองม่วง อ.เมือง  จ.กระบ่ี 

• โรงเรียนบํารุงอิสลาม อ.เมือง  จ.ปัตตาน ี

• โรงเรียนนครขอนแก่น อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

• โรงเรียนตสัดีกียะห์  อ.จะนะ  จ.สงขลา 

• โรงเรียนประภสัสรวิทยา อ.เมือง  จ.ชลบรีุ 

• โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวนั (จิราธิวฒัน์อปุถัมภ์) อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

• โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อ.บนันงัสตาร์  จ.ยะลา 

• โรงเรียนรวมศนูย์วดัห้วยแก้ว อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่   

• โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ.แม่สอด  จ.ตาก 

 
นอกจากการสนบัสนนุด้านการศึกษาแก่เยาวชนและชมุชนแล้ว ในปีที่ผ่านมา โครงการ "ซีพีเอ็น เพาะกล้าปัญญา

ไทย" ได้ขยายการสนบัสนนุไปยงัผู้ตอังขงั โดยการมอบคอมพิวเตอร์และหนงัสืออ่านเล่นให้แก่ ทณัฑสถานบําบดัพิเศษ กรม

ราชทณัฑ์ จ.ปทมุธานี เพ่ือเป็นการสนบัสนนุให้ผู้ตอังขงัรักการอ่านและมีโอกาสในการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะมีอาชีพทีส่จุริต

และดํารงชีวิตได้ตนเองโดยไม่พ่ึงพายาเสพติดและกระทําสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย  
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

กิจกรรมอื่นๆ ด้านการศึกษา 

 นอกจากกิจกรรมหลกัด้านการศึกษาที่ CPN ดําเนินการผ่านโครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย แล้ว แต่ละสาขา

หรือศนูย์การค้าของ CPN ยงัดําเนินกิจกรรมเพ่ิมเติมให้แก่ชมุชนท้องถ่ิน อาท ิ

 

การมอบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์การเรียน  

• ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มอบคอมพิวเตอร์จํานวน 20 เคร่ือง ให้แก่ สํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแก่นกัเรียนในโรงเรียนบ้านเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  

• ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มอบอปุกรณ์การเรียนให้แก่ โรงเรียนในเขตเทศบาล ต.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่  

โครงการทนุอาหารกลางวนั 

• ศนูย์การค้าเเซ็นทรัลพลาซา บางนา จดักิจกรรมเพ่ือสงัคม และกิจกรรมครอบครัวสขุสนัต์ใน “โครงการปันนํา้ใจให้

น้องผู้ ด้อยโอกาสปีที่ 5” โดยมีพนกังาน CPN อาสา สาขาบางนาและครอบครัวพนักงานกว่า 80 คน ร่วมกัน

สร้างสนามเด็กเล่น เลีย้งอาหารกลางวนั และบริจาคอปุกรณ์การเรียนให้แก่นกัเรียนที่โรงเรียนสิทธิสนุทรอทุศิ  อ.

บางนํา้เปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรา  

• ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา จัดกิจกรรม “Toys Crazy...Charity For Child” มอบของเล่นที่ได้รับบริจาค

จากร้านค้าและลกูค้าให้กับเด็กผู้ ด้อยโอกาส ณ มลูนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก และ มลูนิธิบ้านนกขมิน้  

• ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มอบเงินรายได้จากการจดังาน “เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์

พอร์ต มินิมาราธอน” เพ่ือสมทบทนุอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนวดัดอนจัน่ จ.เชียงใหม่  

โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด 

• ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม  “โรงเรียนกรุงเทพมหานคร เขต

บางกอกน้อย ปลอดยาเสพติด” ณ โรงเรียนวดัมะลิ โดยมีพนกังาน CPN อาสา ร่วมกิจกรรมและมอบอุปกรณ์

กีฬา สําหรับให้นกัเรียนและชมุชนรอบข้างเพ่ือสนบัสนนุการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  

 

ด้านจิตอาสา 

โครงการ “CPN อาสา” 

  “CPN อาสา” มีจดุเร่ิมต้นจากกลุ่มพนกังาน CPN กลุ่มเล็กๆ ที่เจริญรอยตามเจตนารมณ์ขององค์กรที่อยากเห็น

พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคม ซึ่งจะเป็นการปลกูจิตสํานึกให้แก่พนกังานให้เห็นถึงความสําคญัของการตอบแทน

สิ่งดีๆ ต่อสงัคมและชมุชน  ในปี 2551 กลุ่ม “CPN อาสา” ได้ถกูจดัตัง้ขึน้อย่างเป็นรูปธรรม มีสมาชิกเร่ิมต้น 250 คน และ

เพ่ิมจํานวนขึน้ทกุปี ปัจจบุนัมีจํานวนสมาชิกมากกว่า 1,000 คน ซึ่งอาสามาโดยจิตสาธารณะของตนเองอย่างแท้จริง  

 กลุ่ม CPN อาสา มีการจดักิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทกุปี หมุนเวียนตามชุมชนในละแวกใกล้เคียง

ศนูย์การค้าที่บริหารโดย CPN และตามภมูิลําเนาของสมาชิกที่เสนอมายงัคณะกรรมการโครงการ CPN อาสา โดยกิจกรรม
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จะดําเนินภายใต้กรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมอาสาที่

ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ดงันี ้

• โครงการ “พาน้องสู่โลกกว้าง” 

สมาชิก CPN อาสา พาลกูเสือและเนตรนารีกว่า 400 คน จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เข้าชมและทัศน

ศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้ “TK Park” และ ศูนย์หนังสือ B2S ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อม

รับประทานอาหารซึ่งสนบัสนนุโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตรองส์ กรุ๊ป (CRG) และรับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก 

SuperSport โดย บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จํากัด 

• โครงการ “ร่วมส่งมอบพืน้ที่อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ” 

CPN อาสา ร่วมกิจกรรม "ส่งมอบพืน้ที่อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ" อํานวยความสะดวกให้กับ

ผู้ ป่วยในโครงการ “1 วนัทําดี” โดย CPN ร่วมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัล สนับสนุนเงินจํานวน 10 ล้านบาท 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งเร่ิมดําเนินการตัง้แต่ปี 2553 และแล้วเสร็จใน

ปี 2554  

• โครงการ "ผ้าป่าพลงังานการศึกษา"  

โครงการ “ผ้าป่าพลงังาน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โดยในปี 

2554 ได้ปรับรูปแบบเป็น “ผ้าป่าพลงังานเพ่ือการศึกษา” ซึ่งนอกจากการถวายปัจจัยค่านํา้ ค่าไฟ และการ

บรูณะวดัคลองมอญแล้ว ยงันําปัจจยัส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมหอประชมุโรงเรียน และจดัซือ้อุปกรณ์กีฬาให้แก่

นกัเรียน โรงเรียนคลองมอญ จ.สมทุรปราการ  

• โครงการ “ร่วมเติมนํา้ใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วม จ.พิษณโุลก” 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก พร้อมด้วย CPN อาสากว่า 50 คนร่วมบรรเทาทุกข์ด้วยการนําถุงยัง

ชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนํา้ท่วมใน อ.พรหมพิราม และอ.บางระกํา จ.

พิษณโุลก ในช่วงที่จงัหวดัประสบภยันํา้ท่วมใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 

• โครงการ “รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วม” 

ในช่วงที่ประเทศไทยประสบอทุกภยัครัง้ร้ายแรงในปี 2554 ที่ผ่านมา สมาชิก CPN อาสา ได้รวมตัวกันเพ่ือ

จดักิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภยั ดงันี ้ 

• วนัที่ 6 ตลุาคม 2554 บริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนย่านรัตนาธิเบศร์ และแจ้ง

วฒันะ  

• วนัที่ 12 ตลุาคม 2554 รวมพลงัเพ่ือช่วยคดัแยกสิ่งของและจัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ 

ศนูย์อพยพผู้ประสบภยันํา้ท่วม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รังสิต  

• วนัที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2554 สมาชิก CPN อาสา ร่วมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัล ภายใต้

โครงการ “นํา้ใจเซ็นทรัล” ช่วยภยันํา้ท่วม ร่วมกันจดัทําอาหารกล่องปรุงสกุ ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ 

สแควร์ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือมอบให้กับผู้ประสบภยั ณ จดุต่างๆ หมุนเวียนเปลี่ยนไปใน

แต่ละวนั  
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• สมาชิก CPN อาสา ร่วมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลจัดกิจกรรมนําสุข ภายใต้ชื่อโครงการ "นํา้ใจ

เซ็นทรัล เพราะมีคณุถึงมีเรา" ด้วยการจัดแสดงมินิคอนเสิร์ต ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยในศูนย์

ราชการแจ้งวฒันะ โดยมีดารานกัแสดงและสมาชิกชมรมดนตรี CPN We love Music เข้าร่วมการ

แสดงเพ่ือผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ประสบภยั  

 

• โครงการ “ส.ค.ส. เพ่ือเด็กพิษณโุลก” 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก พร้อมด้วยสมาชิก CPN อาสา กว่า 30 คน ร่วมกันจดักิจกรรมส่งมอบ

ความสขุในช่วงเทศกาลปีใหม่และวนัเด็กแห่งชาติ โดยการแจกของขวญั มอบสื่อการเรียนการสอน อปุกรณ์

การเรียน อปุกรณ์การกีฬา และเคร่ืองนุ่งห่มกันหนาว พร้อมทํากิจกรรมสันทนาการและเสริมสร้างทักษะ

ความรู้ให้แก่นกัเรียนกว่า 700 คน จาก 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดกรรมธรรม์ โรงเรียนวัดศรีวราราม 

โรงเรียนธีรธาดา โรงเรียนวดัสมอแข  โรงเรียนวัดเนินมะคึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สมอแข และศูนย์

พฒันาเด็กเล็กวดัเนินมะคึก เพ่ือเติมรอยยิม้และแบ่งปันสิ่งดีๆ เพ่ือให้สงัคมนีน้่าอยู่ขึน้ 

ด้านศาสนา 

• กิจกรรมธรรมะดีลิเวอร่ี “สขุ สมดลุ กับธรรมะตามวิถีธรรมชาติ” 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับวดัสร้อยทอง พระอารามหลวง จัดงานธรรมะดีลิเวอร่ี 

นมสัการพระมหาสมปอง ตาลปตุโต เทศน์ในหวัข้อ “สขุ สมดลุ กับธรรมะ ตามวิถีธรรมชาติ” ให้แก่ประชาชน

ผู้สนใจทัว่ไป ณ โซนพาร์ค ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 

• โครงการ "สขุาวดัดี"  

โครงการนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือบํารุงและปรับปรุงห้องนํา้และอาคารตามศาสนสถานโดยไม่แบ่งแยกศาสนา 

ในปีที่ผ่านมา ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยาบีช ร่วมพนกังานผู้มีจิตอาสา ร่วมบํารุงและ ซ่อมแซมสุขา 

ณ มสัยิดดารุ้ลอิบาดะห์ และ โบสถ์เซ็นต์นิโคลสั ในเขตเทศบาลเมืองพทัยาให้กลบัมามีสภาพที่ดี สะอาด ถกู

สขุอนามยั  

• กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี ร่วมใจถวาย

เทียนพรรษา เนื่องในวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา ให้แก่ วดัธาตคํุา วดัศรีสพุรรณ และวดัหมื่นสาร จ.

เชียงใหม่ และ วดัสนุทรประดิษฐ์ จ.อดุรธานี  
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

• ลักษณะของลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการเลือกสรรร้านค้าที่เข้ามาดําเนินธุรกิจโดยจะต้องมีความเป็นมืออาชีพและมีสินค้า

และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าที่ทางศนูย์การค้าในแต่ละโครงการได้วางแผนงานการตลาดไว้ ซึ่ง

ทางบริษัท ฯ ได้มีการวางระบบการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท ฯ และคู่ค้าไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การติดต่อสื่อสาร

เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะได้รับการอบรมใน   

หลกัสตูรต่าง ๆ  เพ่ือความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ เช่น หลกัสตูรการติดต่อสื่อสาร, หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการ

บริการ, หลกัสตูร English Phonetics for Tenant Services โดยทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์จะทําหน้าที่ติดต่อ

ประสานงานในการให้ความสะดวกและช่วยเหลือร้านค้าผู้ เช่าพืน้ที่เมื่อพบปัญหาในการดําเนินกิจการ รวมทัง้ให้คําปรึกษากับ

ร้านค้าใหม่ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนกับบริษัท ฯ  โดย บริษัทฯ ตระหนักว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกนัน้ จะต้องได้รับ

ความร่วมแรงร่วมใจในการพฒันาทัง้จากผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีก บริษัทฯ จึงได้

จดัให้มีโครงการ “CPN Retail Management Program” ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท ฯ ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึน้

เป็นหลกัสตูรแรกในประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ในกระบวนการบริหารธุรกิจค้าปลีกมาถ่ายทอดและ

แลกเปลี่ยนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมในธุรกิจแต่ละ

ประเภท นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัทํานิตยสารรายไตรมาสเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ  ของบริษัท ฯ และแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีก 

จดัการประชมุร่วมกัน, การจดัดงูานต่างประเทศเพ่ือดแูนวโน้มตลาดค้าปลีกทัว่โลก, การจัดแรลลี่, การจัดงานกอล์ฟกระชับมิตร 

เป็นต้น โดยทัง้หมดนีเ้พ่ือให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิจค้าปลีก

ตลอดเวลา และเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์และความเชื่อมัน่ระหว่างบริษัท ฯ และผู้ เช่า  และในช่วงของการเปิดโครงการใหม่

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ฯ จะทําการพบปะกับเจ้าของร้านค้าเพ่ือรับรู้ถึงปัญหาและทําการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ทําให้บริษัท ฯ มีการหมุนเวียนของร้านค้า (Turnover) อยู่ในอัตราที่ต่ํา ยิ่งไปกว่านัน้ 

บริษัทฯ ได้ให้บริการร้านค้าในเชิงรุกภายใต้โครงการ  "TS World Class Service" ซึ่งมีการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ

ร้านค้า 3 ด้านคือ บริการสายด่วน, จุดรับบริการจากร้านค้า และการเดินเยี่ยมร้านค้าทุกวัน โดยโครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริม

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับร้านค้าให้ดียิ่งขึน้ 

 

(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ปี 2554 เป็นปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับอทุกภยัครัง้ร้ายแรงโดยเฉพาะพืน้ที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สร้าง

ความเสยีหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมและอตุสาหกรรมค้าปลกีและค้าส่งอย่างมหาศาล การปิดทําการของนิคมอตุสาหกรรม

หลกัหลายแห่งในช่วงภาวะนํา้ทว่มใหญ่ส่งผลกระทบต่อการผลิตสนิค้า ความไม่สะดวกในการขนส่งและกระจายสินค้า 

ศนูย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าจํานวนมาก ปิดให้บริการเป็นการชัว่คราวเช่นกัน เนื่องจากความไม่สะดวกในการ

เดินทางเข้าออกและเพ่ือเหตผุลด้านความปลอดภยัของทรัพยส์ินและสวสัดิภาพของพนกังาน 

 แม้วา่เหตกุารณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระยะสัน้และเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ความ

เสียหายทีเ่กิดขึน้นัน้ การะจายเป็นวงกว้าง ทําให้หนว่ยงานของรัฐปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2554 

จากร้อยละ 9-10 เหลือร้อยละ 6-8   

ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในปี 2554 นัน้เป็นผลมาจากหลายปัจจยั อาทิ การปรับราคาขึน้ของ

สินค้าทางการเกษตร นโยบายประชานิยม กระแสการปรับขึน้ค่าแรงขัน้ ต่ําและเงินเดือนข้าราชการ ประกอบกับ

ผู้ประกอบการทางธุรกิจเกือบทกุกลุ่มมีการปรับตวัเพ่ือสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจตนเอง โดยเร่งขยายสาขา ขยายตลาดไป
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ยงัต่างจงัหวดั มีการพฒันารูปแบบร้านค้าใหม่ๆ มีการนําเคร่ืองมือทางการตลาดมาใช้อย่างเข้มข้น ตลอดจนการมองไปถึง

การขยายฐานการตลาดไปยงัภมูิภาคอาเซียน เพ่ือตอบสนองต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  ปัจจยับวก

ดงักล่าวเหล่านีค้าดว่าส่งผลต่อเนื่องมายงัปี 2555 และเป็นปัจจยัสนบัสนนุหลกัให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2555 

นีเ้ติบโตอย่างงต่อเนื่องได้ 

กลุ่มศนูยก์ารค้าและห้างสรรพสนิค้า 

 ปี 2554 ผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้โดยเฉพาะ CPN ยงัคงเดินหน้าพฒันาโครงการใหม่ ทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

โดยมีศนูย์การค้าขนาดใหญ่เปิดใหม่หลายโครงการ อาทิ ศนูย์การค้าเทอร์มินลั 21  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย  

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก และ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  รวมถึงการปรับปรุงและปรับโฉม

ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ อย่างเช่น ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  นอกจากนี ้ยงัมีโครงการศนูย์การค้าระหว่างพฒันา

อีกจํานวนหนึ่งที่มีกําหนดแล้วเสร็จภายใน 2 ปีข้างหน้า อาทิ ศนูย์การค้าเมกะ บางนา ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเร่ียม II  และ

ศนูย์การค้าเกตท์เวย์ เอกมยั ในเขตกรุงเทพฯ รวมไปถึงโครงการปรับปรุงศนูย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค  

 สําหรับพืน้ที่ต่างจงัหวดั   ปัจจบุนัมีโครงการสําคญัที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  ได้แก่       ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

สรุาษฎร์ธานี ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง  ศนูย์การค้าพรอมเมนาดา (Promenada) เชียงใหม่ รวมถึงห้างสรรพสนิค้า

โรบินสนั สพุรรณบรีุ เป็นต้น ในปัจจบุนั พืน้ที่ต่างจงัหวดัยงัถือว่ามีศนูย์การค้าน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรและกําลัง

ซือ้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการที่สามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีศักยภาพในต่างจังหวัดได้ จะสามารถ

ครอบครองและสร้างความผกูพนักับตลาดได้ก่อนในภาวะที่การแข่งขนัยงัไม่สงูมาก 

 การแข่งขนัของธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานครสงูกว่าในต่างจงัหวัดมาก โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่มีศักยภาพ อาทิ 

กลางเมือง ย่านเศรษฐกิจ และ ฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ โดยรอบสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ  โดยผู้ประกอบมีการเร่ง

ปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม มีการขยายพืน้ที่ และปรับปรุงประเภทของร้านค้าและบริการ (merchandizing mix) ให้มีความ

แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ ผู้ประกอบการที่ได้เปรียบคือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า มี

ความพร้อมในเร่ืองเงินทนุ มีเครือข่ายร้านค้า และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนร้านค้าให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ  

 กลยทุธ์ทางการตลาดยงัคงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีการจบัจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการจึง

ใช้งบการตลาดอย่างระมดัระวงั นอกเหนือจากการจดักิจกรรมเพ่ือดึงดดูกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการแล้ว ยงัมุ่งเน้นการ

จดักิจกรรมที่สนบัสนนุการขายของร้านค้า ควบคู่ไปกับการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือร่วมจดักิจกรรมการตลาดใหญ่เพ่ือให้

งบประมาณการตลาดที่มีจํากัดใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ เคร่ืองมือด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างๆ ถูก

นํามาใช้มากขึน้เพ่ือเพ่ิมยอดขายและรักษาฐานลูกค้า ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงและสามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปได้เร็วเท่านัน้จึงจะสามารถรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้ 

 จากเหตกุารณ์อทุกภยัและความวุ่นวายทางการเมอืงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตระหนัก

และให้ความสําคญักับการดแูลความปลอดภยัศนูย์การค้ามากขึน้ การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีจะทําให้ศูนย์การค้า

สามารถเปิดให้บริการได้อย่างปกติภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดงันัน้ จึงเห็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมลงทนุในเร่ืองการ

ดแูลความปลอดภยัและรักษาทรัพย์สินมากขึน้ เช่น การยกระดบัระบบการรักษาความปลอดภยั จดัเตรียมระบบการระบาย

นํา้และป้องกันนํา้ ทัง้นี ้เพ่ือให้ร้านค้าภายในศนูย์การค้า สามารถทําการค้าขายได้ตามปกติและทรัพย์สินต่างๆ ได้รับความ

ปลอดภยัสงูสดุ 
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กลุ่ม Community Mall และ Lifestyle Mall 

 โครงการศูนย์การค้าขนาดเล็กมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน โดยเป็นการลงทุนจากทัง้กลุ่มทุน

อสงัหาริมทรัพย์และกลุ่มทนุอ่ืนๆ ซึ่งมีที่ดินในครอบครองอยู่แล้ว รูปแบบที่พฒันาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของศนูย์การค้าขนาด

ย่อม (community mall) หรือโครงการรูปแบบผสม (mixed-use development) ระหว่างศนูย์การค้าขนาดย่อมและโครงการ

ที่พกัอาศยัขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับโครงการโดยรวม 

 โครงการสําคญัที่เปิดตวัในปี 2554 ประกอบด้วย ศนูย์การค้าเดอะไนน์ (The Nine) พระราม 9  ศูนย์การค้าเดอะ

เซอร์เคิล (The Circle) ราชพฤกษ์  ศนูย์การค้าซิตีว้ีว่า (City Viva) สาทร เป็นต้น สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

อาทิ ศนูย์การค้าธนิยะพาร์ค (Thanya Park) ศรีนครินทร์, ศนูย์การค้าเสนาเฟส (Sena Fest) เจริญนคร และ ศูนย์การค้า

เฟสติวลัวอล์ค (Festival Walk) นวมินทร์  

 โดยแนวทางการพฒันาศนูย์การค้าประเภทนี ้จะให้ความสําคญักับการออกแบบที่มุ่งเน้นให้มีความกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ เป็นลกัษณะเป็นอาคารเปิด หรือ open-air เพ่ือให้มีความแตกต่างจากศนูย์การค้าขนาดใหญ่  ให้ความสําคญักับ

การสรรหาร้านค้าเพ่ือเป็นแม่เหล็กในการดึงดดูคนเข้ามาใช้บริการ โครงการส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ร้านอาหาร โรงเรียนกวดวิชา สถานเสริมความงาม ธนาคาร เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวนั  

ในอนาคตศนูย์การค้ากลุ่มนีจ้ะยงัมีการเพ่ิมจํานวนอย่างต่อเนื่อง แต่จะต้องเผชิญการแข่งขนัทัง้จากศนูย์การค้าขนาดใหญ่

และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ที่มีการปรับลดขนาด ปรับรูปแบบการให้บริการ และเพ่ิมความเป็นศูนย์การค้า

มากขึน้ ผู้ประกอบการในกลุ่มนีจ้ึงต้องปรับตวัมากขึน้เพ่ือรักษาความแตกต่าง และรักษาฐานลกูค้าประจํา รวมถึงขยายฐาน

รายได้ให้ต่อเนื่องได้ ซึ่งอาจจะเผชิญกับความเสียเปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว จากความครบครันของร้านค้า และขนาด

โครงการได้ 

กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และ ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 

 ผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ ประกอบการกลุ่ม Hypermarket มีการพัฒนา

รูปแบบ โครงการที่หลากหลาย มีทัง้รูปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว รูปแบบผสมผสานระหว่างห้างค้าปลีก

และศนูย์การค้าขนาดย่อม และรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กในลกัษณะใกล้เคียงกับร้านสะดวกซือ้ 

 ในปี 2554 ยอดขายของผู้ประกอบการกลุ่มนีเ้ติบโตอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในไตรมาสสดุท้ายของปีที่ยอดขายได้รับ

ผลกระทบจากอทุกภยัร้ายแรงในประเทศ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการกลุ่มนีค้าดว่ากําลงัซือ้จะกลบัมาอีกครัง้ตามเงินชดเชย

และความช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลในช่วงต้นปี 2555  ทิศทางธุรกิจกลุ่มนีใ้นปี 2555 คาดว่าการขยายในรูปแบบสาขา

ขนาดใหญ่จะมีไม่มากนกัเนื่องด้วยกฎหมายผงัเมือง ผู้ประกอบการจึงมุ่งขยายเครือข่ายในรูปแบบสาขาขนาดเล็กที่เข้าถึง

ผู้บริโภคได้ง่าย เช่น โลตัส เอ็กเพรส (Lotus Express)  มินิ บ๊ิกซี (Mini Big C)  ท๊อปส เดลี่ (Tops Daily) และแม๊กซ์แวล ู

(Max Value) เป็นต้น 

 ในส่วนของกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายยังคงมุ่งเน้นเร่ืองการลดราคา โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม โปรแกรมลูกค้า

สมัพนัธ์ผ่านบตัรสมาชิกและบตัรเครดิตของห้าง รวมไปถึงการสร้างความมัน่ใจในเร่ืองคณุภาพและความพึงพอใจของลกูค้า 

ผู้ประกอบการกลุ่มนีมุ้่งเน้นการสื่อสารการตลาดโดยใช้สื่อหลกัทัง้โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ และเอกสารส่งตรงถึงผู้ รับ (direct 

mail) เพ่ือประชาสมัพนัธ์โปรโมชัน่ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว รวมถึงการประชันโปรโมชั่นเพ่ือดึงลูกค้า 

(benchmark campaign) อย่างเข้มข้น  
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 

 การจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ การพฒันาโครงการศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน อาคารที่พกัอาศยั และศนูย์

อาหารในศนูย์การค้า มีลําดบัขัน้การพฒันาโครงการดงันี ้

 

 การจัดหาที่ดินและบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าหรือซือ้ศูนย์การค้าที่เปิดดําเนินการแล้ว  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพฒันาโครงการใหม่หรือซือ้โครงการศนูย์การค้าครบวงจรที่เปิดดําเนินการแล้วใน

พืน้ที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ที่มีแนวโน้มของประชากรหนาแน่น ซึ่งจะจดัหาที่ดินโดยการซือ้หรือเช่าบนทําเลที่

มีความเป็นไปได้ในการเติบโตสงู และมีความเสี่ยงน้อย องค์ประกอบที่สําคญัในการพิจารณาจัดหาที่ดินหรือโครงการของ

บริษัทมีสาระสําคญัดงันี ้

- ทําเลที่ตัง้ของที่ดิน อาทิ สถานที่ตัง้ การคมนาคม ลกัษณะการใช้ที่ดินข้างเคียง 

- ขนาด รูปร่าง และลกัษณะการครอบครองที่ดิน 

- สาธารณปูโภคที่จะอํานวยความสะดวกในบริเวณที่ดินที่จะนํามาพฒันา 

- การใช้สอยของที่ดินที่ตัง้อยู่ เช่น เขตอตุสาหกรรม, เขตที่พกัอาศยั เป็นต้น 

- แนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากร และพฤติกรรม 

    จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค จํานวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย และการ   

    ประเมินอปุสงค์และอปุทานให้สอดคล้องกัน 

- ข้อจํากัดการใช้ที่ดินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายผงัเมือง, กฎหมายควบคมุธุรกิจค้าปลีก 

- ราคาของที่ดินและความเป็นไปได้ในการได้มา โดยบริษัทแบ่งทางเลือกในการจดัหาที่ดินที่มีศกัยภาพ          

    ทางธุรกิจสงูดงันี ้

ก. การซือ้ขาด  

     - ในกรณีที่ราคาสมเหตผุลและเหมาะสมที่จะนํามาพฒันาศนูย์การค้า 

ข.  การเช่าที่ดิน    

     - ในกรณีที่ดินตัง้อยู่ในทําเลที่มีศกัยภาพแต่เจ้าของที่ดินไม่ยินดีที่จะขายขาด 

     - ราคาของที่ดินสงูมากจนไม่คุ้มกับการลงทนุหากใช้วิธีซือ้ขาด  

     - เจ้าของที่ดินไม่สนใจการร่วมทนุ  

ค.  การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน  

      - ในกรณีที่เป็นเง่ือนไขจากเจ้าของที่ดิน และทําเลที่ตัง้นัน้มีศกัยภาพทางธุรกิจสงู  

        อย่างไรก็ดี ทกุ ๆ ทําเลที่ตัง้ที่บริษัทจดัหาเพ่ือพฒันานบัว่าเป็นทําเลที่ดีที่สดุในย่านนัน้เสมอ  

        และราคาที่ได้มาต้องเป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาตลาด 

 

 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด เพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและได้ผลกําไรกลับคืนมา

อย่าง รวดเร็ว บริษัทฯ คํานึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขนั ลักษณะกลุ่มลูกค้าตลอดจนแนวโน้มของตลาดใน

อนาคต เช่น ความต้องการของลูกค้า การจัดหาสินค้า การกําหนดประเภทสินค้าและร้านค้า การกําหนดราคาขายที่

เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานทางด้านการตลาด 
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- การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้าง : เพ่ือกําหนดลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นอัน

สวยงามดึงดดูสายตาของนกัลงทนุและลกูค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้า และเพ่ือกําหนดองค์ประกอบของโครงการ

ในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับลกัษณะกลุ่มเป้าหมายและภาวะตลาดในทําเลที่ตัง้นัน้ ๆ  

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน : เพ่ือการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน  และจัดหา

แหล่งที่มาของเงินทนุ โดยโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทนุที่คุ้มค่าและไม่น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนที่บริษัทฯ 

กําหนด 

 

 การคัดเลือกผู้รับเหมา  

การพฒันาโครงการใหม่ บริษัทฯ ให้ความสําคญักับคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ภายใต้การ

บริหาร จดัการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการคัดเลือกผู้ รับเหมาบริษัท ฯ จะ

พิจารณาจากประวติัและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ศกัยภาพทางการเงิน ประวัติ

ด้านการรับผิดชอบงาน และขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ  ที่ช่วยลดต้นทนุและร่นระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 

ซึ่งขัน้ตอนการคดัเลือกบริษัทผู้ รับเหมา บริษัทฯ จะเปิดการประมลูงานโดยให้มีการเสนอราคาจากผู้ รับเหมาก่อสร้างไม่ต่ํากว่า  3 

ราย โดยการประมลูจะเป็นไปในลกัษณะ Close Bid และทําการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทนุค่าก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ

ที่ตัง้ไว้และสอดคล้องกับราคากลางที่ประเมินโดยผู้สํารวจปริมาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

ของบริษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาประวติัและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ทัง้นีบ้ริษัท ฯ มี

ระเบียบปฏิบติัที่เก่ียวกับเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  

 

 ขัน้ตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง 

เนื่องจากบริษัท ฯ ได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้พัฒนาโครงการ ดังนัน้ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างจึงเป็นส่วนของผู้ รับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาโครงสร้าง วิศวกรที่ปรึกษา

งานระบบ ฯลฯ เพ่ือคอยดแูลและควบคมุขัน้ตอนการผลิตให้กับบริษัท ฯ ในขณะเดียวกันบริษัท ฯ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยี

ของผู้ รับเหมาควบคู่กันไปด้วย เพ่ือที่จะพฒันาเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดต้นทนุและลดระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการรวมทัง้ได้นําวิศวกรรมคณุค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขัน้ตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการซึ่งเป็น

เทคนิคที่ทําให้บริษัท ฯ สามารถนํามาใช้ในการลดต้นทนุการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยที่ยงัคงคณุภาพและมาตรฐานการ

ก่อสร้างไว้ นอกจากนีบ้ริษัท ฯ ยงัเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้า (ICSC) เพ่ือที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลและ

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างศนูย์การค้าของบริษัท ฯ 
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 

 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัทฯ มีทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  โดยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนรวม 56,643.6 ล้านบาท                 

รายละเอียด ดงันี ้

                                         หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของทรัพยส์ิน ปี 2554 

ที่ดิน 14,482.1 

สิทธิการเชา่ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง   1,766.3 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว (2,446.5) 

อาคารและส่วนปรับปรุง 39,407.7 

งานระหว่างก่อสร้าง   2,726.8 

ยานพาหนะและอปุกรณ์สํานกังาน      707.1 

รวม 56,643.6 

 

โดยลกัษณะกรรมสิทธิ และภาระผกูพนัของทรัพย์สินแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

ตารางทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

โครงการ ทีม่าแหง่สิทธิ ภาระผูกพนั 

โครงการทีเ่ปิดดําเนินการแล้ว   

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ทีด่ินและอาคาร : สิทธิการเช่าช่วง  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา จะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่วง และจ่ายค่าเช่า

สําหรับการเช่าช่วงทรัพย์สินรายปีและค่าเช่าครุภณัฑ์ตลอดอายุสญัญาเช่า  

 

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ทีด่ิน : สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 ไม่มี 

 

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ

กองทนุ CPNRF) 

ทีด่ิน : สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 เมื่อวนัที ่4 พฤศจิกายน 2552 บริษัทให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล

พลาซา ป่ินเกล้ากบั CPNRF รวมมูลค่า 5,680 ล้านบาท (มูลค่าดงักล่าวรวมค่าใช้จ่ายในการ

ออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมประมาณ 100 ล้านบาทซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัท) โดย

บริษัทและบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จํากดั (ผู้จดัการกองทุน) ได้ดําเนินการ

เข้าจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินในวนัดงักล่าวแล้ว  

 

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา ทีด่ิน : สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้าทีต้่องจ่ายชําระค่าเช่าช่วงทีด่ินเป็นรายเดือนให้กบั บจ.เซ็นทรัลพทัยา  

 บมจ.เซ็นทรัลพฒันา จะทยอยได้รับคืนเงินคํา้ประกันการเช่าจาก บจ.เซ็นทรัลพัทยา ทุกๆ 3 เดือน 

 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทีด่ิน : กรรมสิทธิ ์

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 ไม่มี 

เซ็นทรัลพลาซา บางนา ทีด่ิน : กรรมสิทธิ ์

อาคาร : สิทธิการเช่า 

 ทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้ถูกนําไปคํา้ประกันต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภท เจ้าหนีข้อง         

กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 ในวงเงินไม่เกินมูลหนีท้ีเ่หลืออยู่ ณ 31 ธนัวาคม 2554 จํานวน 599.8 

ล้านบาท   
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ ทีม่าแหง่สิทธิ ภาระผูกพนั 

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 

(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ

กองทนุ CPNRF) 

ทีด่ิน : กรรมสิทธิ ์

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ทาํสญัญาให้เช่าทีด่ิน อาคาร และพืน้ทีภ่ายในอาคารบางส่วน 

แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPN  รีเทล โกรท (CPNRF) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สุด วนัที ่

15 สิงหาคม 2578 (โดยทาง CPNRF มีสิทธิต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 ปี) 

 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ

กองทนุ CPNRF) 

ทีด่ิน : สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มีหน้าทีต้่องจ่ายชําระค่าเช่าทีด่ินให้กบักลุ่มบุคคลภายนอกเป็น

รายเดือนไปจนกวา่จะครบอายุสญัญา 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จะทยอยได้รับชําระคืนเงินคํา้ประกนัสิทธิการเช่าทีด่ินตัง้แต่      

ปีการเช่าที ่21 ถึง 30 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ทาํสญัญาแบ่งให้เช่าช่วงทีด่ิน 3 ฉบบั รวม 53 ไร่ 2 งาน 38.4 

ตารางวา และสญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้า และอาคารจอดรถ แก่กองทนุCPNRF เป็น

ระยะเวลา 20 ปี สิน้สุดวนัที ่15 สิงหาคม 2568 

 

เซ็นทรัลเวลิด ์ ทีด่ิน : สิทธิการเช่า 

อาคาร : สิทธิการเช่า 

 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 มีหน้าทีต้่องจ่ายชําระค่าเช่าทีด่ินต่อสํานกังานทรัพย์สิน                    

ส่วนพระมหากษัตริย์เป็นรายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญัญา 

 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทาํสญัญาให้เช่าช่วงที่ดินแก่ บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์  โดยจะได้รับ

ค่าเช่าเป็นรายเดือนจนกว่าจะครบอายุสญัญาในปี 2575  

 

อาคารสํานกังานเซ็นทรัลเวลิด์ อาคาร: สิทธิการเช่าช่วง  กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงอาคารสํานกังาน แก่ บจ.เซ็นทรัล เวลิด์                 

โดยจะได้รับค่าเช่าเป็นรายเดือนจนกวา่จะครบอายุสญัญาในปี 2575  

 

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  ทีด่ิน :    กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ มีหน้าทีต้่องจ่ายชําระค่าเช่าทีด่ิน (บางส่วน) ให้กบันิติบุคคลอ่ืน

เป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายุสญัญา 
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ ทีม่าแหง่สิทธิ ภาระผูกพนั 

หลงัสวน โคโลเนต ทีด่ิน : สิทธิการเช่า 

อาคาร : สิทธิการเช่า 

 บจ.หลงัสวนเรียลตี ้มีหน้าทีต้่องจ่ายชําระค่าเช่าทีด่ินต่อสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายุสญัญา 

 

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ทีด่ิน : กรรมสิทธิ ์

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกนําไปคํา้ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นหลกัประกันตาม

สญัญาเงินกู้วงเงิน 2,500 ล้านบาท (ภาระหนีค้งเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2554 เทา่กบั1,175 ล้านบาท) 

 

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ทีด่ิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกนําไปคํา้ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นหลักประกัน

ตามสญัญาเงินกู้ โดยเป็นวงเงินของโครงการศูนย์การค้า 2,000 ล้านบาท และโครงการโรงแรม

วงเงิน 1,000 ล้านบาท  (ภาระหนีค้งเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2554 เท่ากบั 270 ล้านบาท และ 1,000

ล้านบาท ตามลําดบั) 

 บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา บีช มีหน้าทีต้่องชําระค่าเช่าทีด่ิน(บางส่วน)ให้กับกลุ่มบุคคลธรรมดา

จนกว่าจะครบอายุสญัญา 

 

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ทีด่ิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 ไม่มี 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ทีด่ิน :    กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 

 ทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกนําไปคํา้ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นหลักประกันตาม

สญัญาเงินกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท (ภาระหนีค้งเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2554 เทา่กบั800 ล้านบาท) 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี มีหน้าทีต้่องชําระค่าเช่าทีด่ินให้กบั บมจ.เซ็นทรัลพฒันา และ

บุคคลภายนอก จนกวา่จะครบอายุสญัญา 

 

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ทีด่ิน :    กรรมสิทธิ ์

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 ทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกนําไปคํา้ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นหลกัประกันตาม

สญัญาเงินกู้วงเงิน 1,500 ล้านบาท (ภาระหนีค้งเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2554 เทา่กบั1,125 ล้านบาท) 
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ ทีม่าแหง่สิทธิ ภาระผูกพนั 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ทีด่ิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 ไม่มี 

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ทีด่ิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 ไม่มี 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ทีด่ิน :    สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ มีหน้าทีต้่องชําระค่าเช่าทีด่ินให้กบันิติบุคคลอ่ืนเป็นรายเดือน

ตัง้แต่เร่ิมระยะเวลาการเช่าไปจนกว่าจะครบอายุสญัญา 

 สิทธิการเช่าทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกนําไปคํา้ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็น

หลกัประกันตามสญัญาเงินกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาท (ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2554 เทา่กบั1,700 

ล้านบาท) 

 

 

โครงการในอนาคต 

  

โครงการ ทีม่าแหง่สิทธิ ภาระผูกพนั 

โคราช ทีด่ิน :   กรรมสิทธิ์  ไม่มี 

เชียงใหม2่ ทีด่ิน :   กรรมสิทธิ์  ไม่มี 

สุราษฎร์ธานี ทีด่ิน :   กรรมสิทธิ์  ไม่มี 

หาดใหญ่ ทีด่ิน :   กรรมสิทธิ์  ไม่มี 

อุบลราชธานี ทีด่ิน :   กรรมสิทธิ์  ไม่มี 

ลําปาง ทีด่ิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า  บจ.ซีพีเอ็น เชียงราย มีหน้าที่ต้องชําระค่าเช่าทีด่ินให้กบับุคคลภายนอกเป็นรายปีไปจนกวา่จะ

ครบอายุสญัญา 
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว 

โครงการ คู่สญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ทีด่ิน ปีทีค่รบกําหนด เง่ือนไขการต่อสญัญา 

หลงัสวน โคโลเนต ผู้ให้เช่า: สํานกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ผู้ เช่า: บจ.หลงัสวนเรียลตี ้

สํานกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2558 สามารถต่อสัญญาได้อีก 1 ครัง้ ระยะเวลา 5 ปี และเมื่อครบ

กําหนดอายุสัญญาเช่า 5 ปีหลังแล้ว หากบริษัทฯ ต้องการเช่า

ต่อไป และ สํานกังานทรัพย์สินฯจะพิจารณาค่าเช่าและเง่ือนไข

การเช่าใหม่ 

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์  

พทัยา 

ผู้ให้เช่าช่วง: บจ.เซ็นทรัลพทัยา 

ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

บุคคลธรรมดา 2558 ผู้ให้เช่าช่วงตกลงทีจ่ะให้บมจ.เซ็นทรัลพฒันาได้มีโอกาสต่ออายุ

สญัญาเป็นรายแรกได้ตามระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ผู้ ให้เช่า

ช่วงได้ต่ออายุสญัญากบัเจ้าของทีด่ิน 

เซ็นทรัลพลาซา   

รามอินทรา 

ผู้ให้เช่า: บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นทส์โตร์ 

ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นทส์โตร์  

(กลุ่มเซ็นทรัล) 

2566 สัญญาเช่าสามารถต่ออายุได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายในเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า ซึ่งจะมีการตก

ลงเง่ือนไขต่างๆในภายหลงั 

เซ็นทรัลพลาซา   

ป่ินเกล้า 

ผู้ให้เช่า: บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นทส์โตร์ 

ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นทส์โตร์  

(กลุ่มเซ็นทรัล) 

2568 สัญญาเช่าสามารถต่ออายุได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายในเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า ซึ่งจะมีการตก

ลงกนัเง่ือนไขต่างๆในภายหลงั 

เซ็นทรัลพลาซา

ชลบุรี (บางส่วน) 

ผู้ให้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี 

บุคคลธรรมดา 2570 สญัญาเช่าสามารถต่ออายุได้ โดยจะมีการตกลงกันภายในเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า 

เซ็นทรัลพลาซา

ชลบุรี (บางส่วน) 

ผู้ให้เชา่: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

ผู้ เช่า: บจ. เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี  

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 2570 สญัญาเช่าสามารถต่ออายุได้ โดยจะมีการตกลงกันภายในเวลา

ไม่น้อยกวา่ 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า 

 

 

 



 

 5-7 

ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ คู่สญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ทีด่ิน ปีทีค่รบกําหนด เง่ือนไขการต่อสญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพร้าว 

ผู้ให้เช่าช่วง: บจ.เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา 

ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 2571 ไม่มี 

เซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 2 

ผู้ให้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

กลุ่มบุคคลธรรมดา 2564            

2568          

2573 

สญัญาเช่าทีด่ินทัง้ 2 ฉบบั สามารถต่ออายุได้อีกไม่น้อยกว่า 15 

ปีในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มีการตกลง

ร่วมกันใหม่ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 1 ปี

ก่อนครบอายุสัญญาเช่า ส่วนสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เมื่อ

ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าให้คํามั่นว่าจะให้สิทธิ

บริษัทเป็นอนัดบัแรกในการต่ออายุสญัญาเช่า 

เซ็นทรัลเวลิด์  ผู้ให้เช่า: สํานกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ผู้ เช่า: กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 

สํานกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2575 กองทุนฯ มีสิทธิ์ขอต่ออายุสัญญาได้อีก 30  ปี ในอัตราและ

ผล ประโยช น์ตอบแ ทนตาม วิธี การที่ ได้ ระบุ ไว้ในสัญญา   

โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในปีที่ 25 และลงนามใน

สญัญาต่ออายุภายในปีที ่27 

เซ็นทรัลพลาซา 

รัตนาธิเบศร์          

(บางส่วน) 

ผู้ให้เช่า: นิติบุคคลอ่ืน 

ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์  

นิติบุคคลอ่ืน 2577 สญัญาเช่าทีด่ินสามารถต่ออายุไปได้อีก โดยแจ้งเป็น         ลาย

ลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 6 เดือน ก่อนครบกําหนดอายุ

สญัญาเช่าในอตัราและผลประโยชน์ตอบแทนตามทีไ่ด้มีการตก

ลงร่วมกนัใหม่ 

เซ็นทรัลพลาซา 

รัตนาธิเบศร์          

(บางส่วน) 

ผู้ให้เช่า: นิติบุคคลอ่ืน 

ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์  

นิติบุคคลอ่ืน 2580 สญัญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุไปได้อีก โดยแจ้งเป็น    ลาย

ลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบกําหนดอายุ

สญัญาเช่า ในอตัราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มีการ

ตกลงร่วมกนัใหม่ 
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ คู่สญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ทีด่ิน ปีทีค่รบกําหนด เง่ือนไขการต่อสญัญา 

เซ็นทรัล เฟสติวลั

พทัยาบีช (บางส่วน) 

ผู้ให้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

ผู้ เช่า: บจ.ซีพีเอ็น พทัยา บีช  

บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 2581 สัญญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุไปได้อีก โดยเง่ือนไขและ

รายละเอียดให้เป็นไปตามทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงกัน

ในภายหน้า โดยจะต้องลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญา

เช่าใหม่ให้เสร็จสิน้ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี 

เซ็นทรัล เฟสติวลั

พทัยาบีช (บางส่วน) 

ผู้ให้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  

ผู้ เช่าช่วง: บจ.ซีพีเอ็น พทัยา บีช  

กลุ่มบุคคลธรรมดา 2581 บริษัทฯ สามารถต่ออายุเช่าทีด่ินออกไปได้อีกคราวละไม่เกิน 10 

ปี  โดยต้องตกลงให้เสร็จสิน้ก่อนครบกําหนดสญัญา 2 ปี ซึ่งอตัรา

ค่าเช่าจะถูกกําหนดขึน้ตามหลักการที่ได้ตกลงกันไว้ 

เซ็นทรัลพลาซา    

แกรนด์ พระราม 9  

ผู้ให้เช่า: นิติบุคคลอ่ืน 

ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์  

นิติบุคคลอ่ืน 2583 บริษัทฯ สามารถต่ออายุสญัญาได้อีก 10 ปี 

 
โครงการในอนาคต 

โครงการ คู่สญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ทีด่ิน ปีทีค่รบกําหนด เง่ือนไขการต่อสญัญา 

ลําปาง ผู้ให้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.ซีพีเอ็น ชียงราย  

 

กลุ่มบุคคลธรรมดา 2584 บริษัทฯเป็นผู้มีสิทธิเป็นอันดับแรกในการต่ออายุสญัญานีก่้อน

บุคคลอ่ืน โดยจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือแสดงเจตนาให้ผู้ ให้

เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนทีจ่ะถึงวนัครบ

กําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญานีเ้พื่อทําความตกลงในเร่ือง

อตัราค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า และเง่ือนไขการเช่าอ่ืนๆ ต่อไป 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

คดีความท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัท และความคืบหน้าของคดีจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี ้

 

(1) ในปี 2539 บริษัทในประเทศแห่งหนึง่ได้ฟ้องร้องบริษัท ฐานผิดสญัญาเช่า จํานวนทนุทรัพย์ 83.4 ล้าน

บาท บริษัทได้ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายฐานละเมิด โดยเรียกค่าเสียหายจํานวน 2.5 ล้านบาท ในเดือน

ตุลาคม 2544 ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้บริษัทชนะคดี และในเดือนกันยายน 2547 ศาลอุทธรณ์ได้มีคํา

พิพากษากลบัให้บริษัทแพ้คดี ต่อมาศาลฎีกาได้พิพากษาให้บริษัทชนะคดีดังกล่าวแล้ว 

 

(2) ในปี 2546 บุคคลธรรมดาได้ฟ้องร้องบริษัทเพ่ือเรียกเงินชดเชยค่าเสียหายจากการก่อสร้าง จํานวนทนุ

ทรัพย ์52.0 ล้านบาท ศาลชัน้ต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทชนะคดี ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลฎีกา ต่อมาศาลฎีกาได้พิพากษาให้บริษัทชนะคดีดังกล่าวแล้ว 

 

(3) ในปี 2546 บุคคลธรรมดาได้ฟ้องร้องบริษัทเพ่ือเรียกเงินชดเชยค่าเสียหายจากการก่อสร้าง จํานวนทนุ

ทรัพย์ 12.9 ล้านบาท ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้บริษัทชนะคดี ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

อุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริษัทชนะคดีดังกล่าวแล้ว 

 

(4) เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัทประกันภัยเก่ียวกับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคาร

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้รับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุก

ชนิด (Industrial All Risks)  จํานวน 2,848.4 ล้านบาทให้แก่กลุ่มบริษัทและ/หรือสํานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ และตามกรมธรรม์ประกันภยัธุรกิจหยดุชะงัก (Business Interruption) จํานวน 

989.8 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 คดีความดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลแพ่ง โดยฝ่ายบริหารเชื่อว่าในที่สุดกลุ่มบริษัทจะสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายได้ทัง้

จํานวน 
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โครงสร้างเงินทุน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 CPN มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทนุทีส่ําคญัดงัต่อไปนี ้ 

 

1. โครงสร้างเงินทนุ 

 หุ้นสามัญ 

ทนุจดทะเบียน   2,178,816,000 บาท 

ทนุเรียกชําระแล้ว   2,178,816,000 บาท 

จํานวนหุ้นสามญั   2,178,816,000 หุ้น 

มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ           1.00 บาท 

ราคาหุ้น                               37.75 บาท 

 

 หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ 

ชื่อหุ้นกู้  
อันดบัเครดติ จํานวน วนัที่ออก อาย ุ รอบการจ่าย รอบการจ่าย วนัครบ ยอดคงเหลือ 

ตราสารหนี ้ (ล้านบาท) หุ้นกู้  (ปี) ดอกเบีย้ คืนเงินต้น กําหนด 31 ธ.ค. 2554 

CPN126A A+ 3,000 14/06/2550 5 ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 14/06/2555 3,000 

CPN135A A+ 2,000 21/05/2552 4  ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 21/05/2556 2,000 

CPN145A A+ 1,000 21/05/2552 5 ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 21/05/2557 1,000 

CPN136A A+ 1,200 26/06/2552 4 ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 26/06/2556 1,200 

CPN127A n/a 1,000 24/07/2552 3 ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 24/07/2555 1,000 

CPN126B n/a 500 09/06/2553 2 ทกุๆ 3 เดือน เมื่อครบกําหนด 11/06/2555 500 

CPN15DA n/a 500 28/12/2553 5 ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 28/12/2558 500 

CPN163A n/a 500 25/03/2554 5 ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 25/03/2559 500 

CPN164A A+ 1,000 29/04/2554 5 ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 29/04/2559 1,000 

CPN16OA A+ 1,200 12/10/2554 5 ทกุๆ 3 เดือน เมื่อครบกําหนด 12/10/2559 1,200 

CPN18OA A+ 500 12/10/2554 7 ทกุๆ 3 เดือน เมื่อครบกําหนด 12/10/2561 500 

CPN21OA A+ 300 12/10/2554 10 ทกุๆ 3 เดือน เมื่อครบกําหนด 12/10/2564 300 

CPN156A n/a 1,000 23/12/2554 3.5 ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 23/06/2558 1,000 

CPN171A n/a 1,000 23/12/2554 5.1 ทกุๆ 6 เดือน เมื่อครบกําหนด 23/01/2560 1,000 

หมายเหตุ: อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ถัวเฉลี่ย 4.31% ต่อปี 

 

การดาํรงสถานะทางการเงิน ตามข้อกําหนดสิทธิ การดาํรงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2554 

1. จํานวนรวมของหนีส้ินต่อจํานวนรวมของส่วนของผู้ ถือหุ้น ไม่เกิน 2.5 เท่า 2.14 เทา่ 

2. จํานวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจํานวนรวมของส่วนของผู้ ถือหุ้น ไม่เกิน 1.75 เท่า 1.23 เทา่ 

3. จํานวนรวมของสินทรัพย์หลงัจากหกัภาระผูกพัน  

     ต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั 

ไม่ตํ่ากวา่ 1.5 เทา่ 2.91 เทา่ 
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2. ผู้ถือหุ้น 

 

 บริษัทมีกระจายการถือหุ้น  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น (%) 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 2,178,816,000  100.00%  

ผู้ถือหุ้นในประเทศ     

      - นิติบุคคล 887,443,239  40.73%  

      - บุคคลธรรมดา 704,007,658  32.31%  

             รวม 1,591,450,897  73.04%  

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ     

      - นิติบุคคล 497,704,933  22.84%  

      - บุคคลธรรมดา 89,660,170  4.12%  

               รวม 587,365,103  26.96%  

  

 

 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 มีดงันี ้

ลําดบั รายชื่อผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จํากดั 588,171,980 27.00% 

2 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd*  184,813,019 8.48% 

3 บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จํากดั   94,629,236 4.34% 

4 The Bank of New York (Nominees) Limited*   67,257,798 3.09% 

5 Mrs. Arunee Chan   45,079,760 2.07% 

6 นายสุทธชิยั  จิราธิวฒัน์   41,794,000 1.92% 

7 นายสุทธิเกียรต ิ จิราธิวฒัน์   41,730,200 1.91% 

8 นางสุจิตรา  มงคลกิต ิ   33,652,400 1.54% 

9 EFG BANK AG   33,173,650 1.52% 

10 นายปริญญ ์ จิราธิวฒัน์   30,150,550 1.38% 

หมายเหตุ : * นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดงักล่าว 

ไม่มีพฤติการณ์ทีม่ีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายและการจดัการของบริษัท 

 

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการดาํเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสําคัญ  

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒัน์ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 60 เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ทีโ่ดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสําคัญ เน่ืองจากมีผู้ แทนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการบริษัท จํานวน 7 ทา่น จากจํานวนกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น 

 

 ข้อจํากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว 

CPN มีข้อจํากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลกัทรัพย์ของ CPN ร้อยละ 26.96 ของทนุชําระแล้ว 
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โครงสร้างเงินทนุ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ของ CPN  

 

กรรมการและผู้บริหารทีม่ีการถือครองหลกัทรัพย์ของ CPN ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 มีดงันี ้

ลําดบั รายชื่อ ตําแหน่ง จํานวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น (%) 

1 นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 41,994,000 1.93% 

2 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 41,730,200 1.92% 

3 นายปริญญ ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 30,150,550 1.38% 

4 นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ กรรมการ, กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

26,493,500 1.22% 

5 นายสุทธิเดช จิราธิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญอ่าวโุส 16,295,700 0.75% 

6 นายสุทธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 14,173,200 0.65% 

7 นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการ 13,382,300 0.62% 

8 นายสุทธิภคั จิราธิวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 12,794,800 0.59% 

9 นายสุทธชิาติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ   9,318,100 0.43% 

10 นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่   8,659,600 0.40% 

11 นางนาถยา จิราธิวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่   8,619,600 0.40% 

 หมายเหตุ : จํานวนหุ้นทีแ่สดงรวมจํานวนหุ้นทีถื่อโดยกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของ 

งบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใด ทัง้นีจ้ํานวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกวา่กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือ

เพียงพอ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย ทัง้นีจ้ํานวน 

เงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกวา่กําไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย 
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 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

การจัดการ 

1. โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างการจดัการของ CPN ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการบริษัท  

2. คณะกรรมการชดุย่อย จํานวน 4 คณะ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

3. คณะกรรมการบริหาร  

4. คณะกรรมการจดัการ 

รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงันี ้
 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด สอดคล้องตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี 

- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้น และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เพ่ือให้มีการ

แบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน  

• รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการบริษัท  

1. นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์ 2  ประธานกรรมการ 

2. นายไพฑรูย์   ทวีผล   กรรมการอิสระ 

3. นายจกัก์ชยั   พานิชพฒัน์  กรรมการอิสระ 

4. นางสนุนัทา   ตลุยธัญ   กรรมการอิสระ 

5. นายการุณ   กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ 

6. นายครรชิต   บนุะจินดา กรรมการ 

7. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน ์2 กรรมการ 

8. นายสทุธิชาติ   จิราธิวฒัน ์2 กรรมการ 

9. นายสทุธิศกัด์ิ   จิราธิวฒัน ์2 กรรมการ 

10. นายสทุธิธรรม   จิราธิวฒัน ์2 กรรมการ 

11. นายกอบชยั   จิราธิวฒัน ์1, 2 กรรมการ 

12. นายปริญญ์   จิราธิวฒัน ์2  กรรมการ 

หมายเหตุ : 
1 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
2 กรรมการท่ีเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 
3 คุณวนัชัย  จิราธิวฒัน์  ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ของบริษัท 
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 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

 

• กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน ์

กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 

(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน 

2. กําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานด้าน

ต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และสามารถจัดการ

อปุสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัเวลา 

3. พิจารณาอนมุติัรายการที่สําคญัตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ

บริษัทกําหนดรวมถึงพิจารณาอนมุติังบประมาณรายจ่ายลงทนุที่มีวงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท 

4. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยอย่างสมํ่าเสมอ 

5. กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้

ทรัพยากร การแต่งตัง้กรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้พร้อมที่จะคดัค้านการกระทํา

ของฝ่ายจดัการหรือกรรมการอ่ืน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของ         

ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

6. จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา 

และเท่าเทียมกัน 

7. จดัให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหาร

ความเสี่ยงที่สําคญัได้ 

9. จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพ่ือช่วยดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบติั

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 

10. จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

11. จัดให้มีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัท 

ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบติัอย่างจริงจงั   

12. จดัให้มีกระบวนการที่ชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกับการทํารายการระหว่างกัน 

13. จดัให้มีกระบวนการที่ชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัย

เก่ียวกับรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัท คณะกรรมการต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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14. จดัให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

15. จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สําคญัต่างๆ ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

อย่างสมํ่าเสมอ 

16. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาวการณ์  

17. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย

บริษัท 

18. ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดคณุสมบติัความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ รายละเอียดมีดงันี ้

 

• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจาง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือ ผู

มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา 

คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจขดัขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

ได้รับการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีส้ินที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี

ตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่ว

ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนโุลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นับรวมภาระหนีท้ี่

เกิดขึน้ระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของสํานักงานสอบ
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บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่  

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ 

 องค์คณะได้ 

 

• เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทําหน้าที่เป็น

เลขานกุารบริษัท ซึ่งปัจจบุนัมีนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีสํานักเลขานุการบริษัท

สนบัสนนุการทํางานที่เก่ียวข้องให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  

 

• หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้  

4. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เก่ียวข้อง  

5. ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของ

บริษัท พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้อง 

6. เป็นศนูย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมลูข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 

7. ประสานงานและติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ ถือหุ้น 

8. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับดแูลตามระเบียบและ

ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 
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9. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทัง้นี ้กําหนดให้ฝ่ายกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงาน

การประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนดแูล ตรวจสอบและให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน  

- กรรมการตรวจสอบลําดบัที่ 1 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 

• รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. นายไพฑรูย์  ทวีผล   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสนุนัทา  ตลุยธัญ   กรรมการตรวจสอบ 

4. นายการุณ  กิตติสถาพร 1  กรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ : 
1 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัท่ี 21 มกราคม 2554 

 

• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานรายงานทางการเงิน ให้บริษัทมีกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัท

ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทนัเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบ

จดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 

2. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุต่อบริษัท 

3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่เก่ียวข้องหรือรายการที่อาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

5. พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีและสํานกัตรวจสอบภายใน เก่ียวกับระบบการควบคมุ

ภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินการตาม   

ข้อเสนอแนะนัน้ 

6. สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีระบบการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิผล 

7. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสํานกัตรวจสอบภายในและอนมุติักฎบตัรของสํานกัตรวจสอบภายใน 
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8. พิจารณาให้ความเห็นในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เสนอความดีความชอบหรือเลิกจ้าง รวมทัง้การกําหนดและ

ปรับค่าตอบแทนผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายใน 

9. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จดัการสํานักตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับระบบควบคุม

ภายใน และกระบวนการจดัการทางการเงิน 

10. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรากําลังของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอฝ่าย

บริหารเป็นผู้อนมุติั 

11. พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีของบริษัทให้มี

ความสมัพนัธ์ที่เกือ้กูลกัน ไม่ซํา้ซ้อน 

12. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีเพ่ือให้ได้ผู้ สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดย

คํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน ตรวจสอบบัญชีนัน้ 

และประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบติังานในปีที่ผ่าน

มา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัชี 

13. สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบญัช ีรวมทัง้พิจารณาเหตผุลในการเปลี่ยนแปลงแผนการ

ตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

14. เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองสําคัญระหว่างการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

15. สอบทานรายงานของผู้สอบบญัชีที่จดัทําเสนอให้ฝ่ายบริหาร ปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะนัน้ 

16. พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน 

17. รับทราบจากผู้สอบบญัชีโดยไม่ชกัช้าในข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผู้จดัการหรือบคุคล

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 

309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของ พรบ.เมื่อผู้สอบบญัชีได้พบ และดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า 

รวมทัง้ต้องรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

และผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

18. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

19. รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและพิจารณา อย่างน้อยไตรมาสละครัง้ 

20. จดัทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยกําหนดและให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี    

ของบริษัท 

21. รายงานคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีการทุจริต 

หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัท และหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรการ
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ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

22. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพฒันาการกํากับดแูลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะ

ที่จําเป็นเพ่ือการพฒันา 

23. ให้ความสําคญัโดยส่งเสริมให้บริษัทกําหนดเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นวาระประจําของการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

24. ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ตาม

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จากเลขานกุารบริษัทภายใน 7 วนัทําการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ

รายงานนัน้ 

25. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

26. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้

ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

27. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทกุประการของบริษัทต่อบคุคลภายนอก

ยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

28. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่กําหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจําเป็น 

29. กํากับดแูลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสยัหรือพบเห็น

การกระทําอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย

การกํากับดแูลกิจการ เพ่ือให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการ

ดําเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมี

องค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไม ่เป็นผู้บริหาร 1 คน 

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

 

• รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

1. นายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์  ประธานกรรมการ 

2. นางสนุนัทา  ตลุยธัญ   กรรมการ 

3. นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการ 

4. นายครรชิต  บนุะจินดา  กรรมการ 
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โดยมีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 3 คน ดงันี ้

1. นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน ์ ที่ปรึกษา 

2. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน ์ ที่ปรึกษา 

3. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน ์ ที่ปรึกษา 

 

• หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

2. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ตลอดจนสรรหาและพิจารณา

กลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลา

อย่างเพียงพอก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. จดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงู โดยมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 

5. พิจารณากลยทุธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนษุย์ให้มีความสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 

• หน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ให้มีความชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบติังานที่เชื่อมโยง

กับผลประกอบการ และปัจจยัแวดล้อมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ

บริษัทอ่ืนที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยคํานึงถึงการเพ่ิมมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นใน    

ระยะยาว   

2. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั  

3. พิจารณาการกําหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทน  

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการบริษัท 4 คน ผู้บริหารระดบัสงู 1 คน 

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
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• รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. นายไพฑรูย์  ทวีผล   ประธานกรรมการ 

2. นายกอบชยั  จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

3. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

4. นายครรชิต  บนุะจินดา  กรรมการ 

5. นายนริศ   เชยกลิ่น 1  กรรมการ 
 

หมายเหตุ : 
1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงนิ บัญชี และบริหารทรัพย์สนิ 

 

• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเส่ียง 

1. พิจารณานโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้าง และกรอบการจดัวางระบบการบริหารความเสี่ยงในระดบัองค์กร 

2. สนบัสนนุการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกําหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม       

ทัง้องค์กร มองปัจจยัเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลมุทกุมิติ 

3. สอบทานความเสี่ยง ติดตาม และประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

ในภาพรวม 

4. มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และทําให้มัน่ใจว่ามีการดําเนินการที่เหมาะสมเพ่ือ

จดัการความเสี่ยงนัน้ๆ 

5. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 

นอกจากนี ้ฝ่ายจดัการมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น

ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีผู้ รับผิดชอบความเสี่ยงโดยตรงเป็นผู้จดัการศนูย์การค้าทกุสาขาของบริษัท โดย

กําหนดให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการประสานงานและถ่ายทอดความเสี่ยงที่สําคัญให้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัปฏิบติัการได้นํากลยทุธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ และให้ครอบคลุม

ปัจจยัเสี่ยงในทกุมิติ 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ 6 คน ดงันี ้

 

• รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. นายนริศ   เชยกลิ่น   ประธานกรรมการ 

2. ดร.ณัฐกิตต์  ตัง้พลูสินธนา  กรรมการ 

3. นางสาวนภารัตน ์ ศรีวรรณวิทย์  กรรมการ 

4. นางสวุดี   สิงห์งาม   กรรมการ 

5. ดร.สชุาติ  โอทยัวิเทศ กรรมการ 

6. นายอทุยั   ก้องกิตติวงศ์  กรรมการ 
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• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. กําหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกําหนด และวิธีการปฏิบติังานให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี 

2. กําหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสงัคม 

3. ประชุมรายไตรมาสเพ่ือติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม    

รวมทัง้ให้ข้อแนะนําและการสนบัสนนุที่จําเป็นแก่คณะทํางานบรรษัทภิบาล 

4. ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพ่ือกําหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง 

5. เป็นตวัแทนบริษัทในการสื่อสารและการดําเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทัง้กับผู้บริหาร พนักงานและ

หน่วยงานภายนอก  
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้แต่งตัง้คณะทํางานด้านการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

บรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจากแผนกต่างๆ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. กําหนดแผนการดําเนินงาน การรณรงค์ และประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความตระหนักเร่ืองบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสงัคมให้กับผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 

2. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่มีต่อหลกับรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ให้กับผู้บริหารทกุระดบั 

3. ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และจัดทําสรุป

เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการการกํากับดแูลกิจการทกุไตรมาส 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดงันี ้
 

• รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการบริหาร 

1. นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน ์ ประธานกรรมการ 

2. นายสทุธิเกียรติ   จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

3. นายสทุธิชาติ   จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

4. นายสทุธิศกัด์ิ   จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

5. นายสทุธิธรรม   จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

6. นายปริญญ์   จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 
 

• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปนี ้เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

1.1 แผนยทุธศาสตร์ของบริษัท 

1.2 งบประมาณประจําปี (Annual Estimate) ซึ่งเป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของบริษัท 

1.3 งบประมาณรายจ่ายลงทนุที่มีวงเงินเกิน 200 ล้านบาทขึน้ไป 

1.4 กิจกรรมและการปฏิบติังานที่เก่ียวกับการควบรวมและซือ้กิจการ 

1.5 การแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. ติดตามผลประกอบการของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้ 
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3. อนมุติัรายการที่เก่ียวกับธนาคารและสถาบนัการเงิน อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัท 

4. อนมุติัรายการที่เก่ียวกับบริษัทย่อยและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5. อนมุติัการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับศนูย์การค้าทกุแห่งของบริษัทและบริษัทย่อย อันเป็น

การประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

6. อนมุติัการเข้าทําบนัทึกข้อตกลงเพ่ือการทําสญัญาร่วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุน

ต่างๆ และการทําสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) ซึ่งมีมลูค่าการลงทนุจํานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

7. อนมุติัการตัง้ การเพ่ิม การลด หรือการยกเลิกสํารองทางบญัชีต่างๆ อาท ิค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู ค่าเผื่อผลขาดทนุ

จากการด้อยค่าของเงินลงทนุ ค่าเผื่อผลขาดทนุของโครงการระหว่างการพฒันา เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครัง้ละ 

100 ล้านบาท 

8. อนมุติัการจดัสรรกําไรเป็นสํารองตามกฎหมาย 

9. อนมุติังบประมาณรายจ่ายการลงทนุที่มีวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท 

10. รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบคุคลสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 

11. เสริมสร้างและผลกัดนัให้เกิดแรงจงูใจของพนกังาน 

12. อนมุติัรายการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

คณะกรรมการจัดการ  

คณะกรรมการจดัการ ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดงันี ้
 

• รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการจัดการ 

1. นายกอบชยั  จิราธิวฒัน ์  กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ประธานกรรมการ) 

2. นายสทุธิเดช  จิราธิวฒัน ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  

3. นายนริศ  เชยกลิ่น  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารทรัพย์สิน  

4. นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง 

5. นายสทุธิภคั  จิราธิวฒัน ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

6. นางนาถยา  จิราธิวฒัน ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขาย 

7. นายธีระชาติ  นมุานิต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง 

8. ดร.ณัฐกิตต์ิ  ตัง้พลูสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 

9. นางปณิดา  สขุศรีดากุล  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหารทรัพย์สิน 
 

• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ  

1. จดัทําและนําเสนอแผนยทุธศาสตร์ 

2. จดัทําและนําเสนองบประมาณประจําปี (Annual Estimate) 

3. นําเสนองบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทนุที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท 

4. นําเสนอการแต่งตัง้ผู้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

5. พิจารณาอนมุติัการดําเนินการต่างๆ แทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ดงันี ้

5.1 รายการที่เก่ียวกับธนาคารและสถาบนัการเงิน อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัท 
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5.2 รายการที่เก่ียวกับบริษัทย่อยและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหาร 

5.3 การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับศนูย์การค้าทกุแห่งของบริษัทและบริษัทย่อย อนัเป็นการ

ประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

5.4 อนมุติังบประมาณการลงทนุที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 

5.5 รายการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

 

สรุปการดํารงตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และกําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

1. นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์ C - - - 

2. นายไพฑรูย ์ทวีผล M C - C 

3. นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน ์ M M C - 

4. นางสนุนัทา ตลุยธัญ M M M - 

5. นายการุณ กิตติสถาพร 1 M M M - 

6. นายครรชิต บนุะจินดา M - M M 

7. นายสทุธิเกียรติ จิาธิวฒัน ์ M - - - 

8. นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน ์ M - - - 

9. นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน ์ M - A - 

10. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์ M - A - 

11. นายกอบชยั จิราธิวฒัน ์ M - - M 

12. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน ์ M - A M 
 
หมายเหตุ : 

C-Chairman  หมายถึง  ประธาน 

M-Member  หมายถึง  กรรมการ 

 A-Advisory  หมายถึง  ท่ีปรึกษา 
1 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัท่ี 21 มกราคม 2554 
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 

การสรรหากรรมการ 

• วาระการดํารงตําแหน่ง 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออก

จํานวนใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการที่ออก

จากตําแหน่งนัน้มีสิทธิได้รับเลือกตัง้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ โดยสามารถต่อได้อีก 1 วาระ  

• หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรอง

บคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัท และนําเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้นําเสนอต่อที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้ นต่อหนึ่ง

เสียง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 

3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่

จะพึงม ีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชมุออกเสียงได้เพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชีข้าด 

กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ

ประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็น

กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บคุคลเข้า

เป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู ่

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการเสนอและขัน้ตอนการพิจารณา ทัง้นี ้ในปี 2554 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอ

ชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

สําหรับกรรมการใหม่ที่ได้รับแต่งตัง้ล่าสดุเมื่อปี 2552 บริษัทจดัให้มีการพบปะกันระหว่างกรรมการใหม่และ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัท และมีการจดัปฐมนิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าทีข่อง

กรรมการและอธิบายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ โดยประกอบด้วยการนําเสนอข้อมูลต่างๆ 

ดงันี ้
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1. เป้าหมาย วิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ของบริษัท 

2. สรุปโครงสร้าง แผนผงัองค์กรและคณะกรรมการชดุต่างๆ 

3. สรุปลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

4. สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

5. สรุปนโยบายการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 

6. สรุปผลการดําเนินงานของบริษัท โครงการในปัจจุบันและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้

กรรมการใหม่ได้มีพืน้ฐานข้อมลูเพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบติัหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พาเยี่ยมชมบริษัท 

 

นอกจากนี ้สํานกัเลขานกุารบริษัทได้จดัเตรียมและนาํส่งเอกสารแก่กรรมการใหม่ดงันี ้

1. คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนือ้หาประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมของบริษัท นโยบายการกํากับดแูล

กิจการ, จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน, ข้อบงัคบับริษัท, กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ, คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อแนะนําการให้สารสนเทศและ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. เอกสารแนะนําบริษัท 

3. ระเบียบบริษัทว่าด้วยเร่ืองการควบคมุเก่ียวกับสารสนเทศภายในของบริษัทฯ 

4. ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัท 

5. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และเอกสารเพ่ือจดัทํารายงานการมสีว่น

ได้เสีย 

6. รายงานประจําปีล่าสดุ 

7. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทย้อนหลงั 1 ปี 

8. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลงั 1 ปี 

 

การสรรหาผู้บริหาร 

• การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนมุติั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัต่อไป 

 

• การสรรหาผู้บริหาร  

กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้ พิจารณาสรรหาและแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่

ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยการ

คดัเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบคุคลของฝ่ายบริหารทนุมนษุย์  
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แผนพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่งงาน  

CPN จดัให้มีแผนพฒันาผู้สืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Planning) เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินธุรกิจจะเป็นไป

อย่างต่อเนื่องและมัน่คง โดยมีการดําเนินการที่เก่ียวข้องดงันี ้

 

1. โครงการ CPN Leadership DNA สําหรับผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นําตาม

คณุลกัษณะผู้นําของ CPN 

2. โครงการ Leadership Program เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเติบโตในสายอาชีพที่สอดคล้องกับการ

เติบโตทางธุรกิจของ CPN ในอนาคตผ่าน 2 โครงการ ได้แก่ 

2.1 โครงการ Leadership Development Program for Executives สําหรับผู้บริหารระดบัสงู 

2.2 โครงการ Young Leadership Program สําหรับผู้บริหารระดบักลาง 

3. โครงการวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาขีด

ความสามารถของบคุลากรตามตําแหน่งงาน  

CPN เชื่อมัน่ว่าการดําเนินการตามแผนพฒันาผู้สืบทอดตําแหน่งข้างต้นจะช่วยพฒันาศกัยภาพบคุลากรของบริษัท

และสนับสนุนให้กระบวนการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งผู้ บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสามารถดู

รายละเอียดแผนงานได้ในหวัข้อการพฒันาบคุลากร หน้า... 

 

3.  6ค่าตอบแทน6กรรมการและ6ผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

  CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบติังานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณา

เปรียบเทียบกับอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนมีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการที่จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจําทกุปี 

ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2554 เพ่ือพิจารณาอนมุติั โดยมีวงเงินและโครงสร้างอตัราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้ 
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ประเภทค่าตอบแทน 

จํานวนเงนิ 

(บาท) 

1. ค่าตอบแทนประจําไตรมาส (บาท/ไตรมาส)  

 - ประธานกรรมการ 120,000 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 

 - กรรมการตรวจสอบ 85,000 

 - กรรมการ 70,000 

2. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครัง้)  

 - ประธานกรรมการ 50,000 

 - กรรมการ 35,000 

3. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้)  

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 

 - กรรมการตรวจสอบ 45,000 

4. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรวมที่ปรึกษา (บาท/ครัง้) 20,000 

5. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (บาท/ครัง้) 20,000 

วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 10,500,000 

หมายเหตุ : กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารง  

 ตําแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย 

 

ค่าตอบแทนประจําไตรมาสและค่าเบีย้ประชมุในปี 2554 ที่คณะกรรมการได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 9,030,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทน

กรรมการดงันี ้  
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2554

รวม

(บาท)

รายชื่อกรรมการ

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 7/7 - -  - 480,000 350,000 - -  - 830,000

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ 7/7 11/11 - 1/1 440,000 245,000 660,000 - 20,000 1,365,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ 7/7 11/11 2/2  - 340,000 245,000 495,000 40,000  - 1,120,000

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการ 7/7 10/11 2/2  - 340,000 245,000 450,000 40,000  - 1,075,000

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

5. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ 6/7 9/10
(1)

2/2  - 340,000 210,000 405,000 40,000  - 995,000

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

6. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ 7/7 - 2/2 -/1 280,000 225,000  - 40,000  - 545,000

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/7 - -  - 280,000 190,000 - -  - 470,000

8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 7/7 - -  - 280,000 225,000 - -  - 505,000

9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 7/7 - 2/2  - 280,000 225,000 - 40,000  - 545,000

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 7/7 - 2/2  - 280,000 225,000 - 40,000  - 545,000

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

11. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/7 - - -/1 280,000 190,000 - -  - 470,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 7/7 - 2/2 1/1 280,000 225,000 - 40,000 20,000 565,000

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3,900,000 2,800,000 2,010,000 280,000 40,000 9,030,000

หมายเหตุ 

(1)
 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการสรรหา

และกําหนด

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

ประชุม 7 ครั้ง

ค่าตอบแทนราย

ไตรมาส
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม 11 

ั้

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

ค่าตอบแทน

ประชุม 2 ครั้ง

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง

ประชุม 1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

รวม

 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคํานึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน 

และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมทัง้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2554 มีดงันี ้

• เงินเดือนและโบนัส 

บริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ บริหารเป็นเงินเดือนและโบนัส สําหรับผู้ บริหารจํานวน 9 คน รวมทัง้สิน้ 

64,253,479 บาท    

• เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารจํานวน 7 คน รวมทัง้สิน้ 3,073,236 บาท       

 

4. การกํากับดูแลกิจการ 

CPN ตระหนกัเสมอมาว่าการกํากับดแูลกิจการที่ดีเป็นกลไกสําคญัในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์และผลประโยชน์

ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบริษัท

มาตัง้แต่ปี 2547 โดยในการกําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการฉบบัปัจจบุนัของบริษัทยึดกรอบแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
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ที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี 2549 และหลักการกํากับดูแลกิจการของ Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) โดย CPN มุ่งมั่นพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมและเป็น

สากลอยู่เสมอ ทัง้นี ้CPN ได้ปรับปรุงนโยบายการกํากับดแูลกิจการพร้อมกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจครัง้ล่าสุดเมื่อ

วันที่ 29 กันยายน 2554 ซึ่งได้นําแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานในระดับสากล เช่น United Nation Global Compact 

(UNGC) และแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม ISO 26000 มาปรับใช้ให้เข้ากับแนวปฏิบติัของบริษัท  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน CPN ทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  โดยให้ 

ทุกคนลงนามในแบบรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือเป็นการแสดงถึง

เจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้CPN ยงัมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร

ตระหนกัในเร่ืองจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติัที่ดีผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ อีเมลล์ อินทราเน็ต วารสารภายในบริษัท 

แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ การจดัทําสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตลอดจนเว็บไซต์และการจัดกิจกรรมของ

บริษัท เพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของบคุลากรทัว่ทัง้องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

นโยบายการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ CPN แบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

CPN ให้ความสําคญัในการดแูลและรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายดงันี ้

• มีโครงสร้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ ถือหุ้นไขว้ และไม่มี

โครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน  

• ดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิพืน้ฐานและการปฏิบติัในการรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขาย

หรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมลูข่าวสารที่ถกูต้องชดัเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและลงมติอนุมัติการเข้าทํารายการ

ที่สําคญั สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกําไร สิทธิในการ

เข้าร่วมตดัสินใจและรับทราบถึงผลการตดัสินใจของบริษัทที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัท  

• เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

เว็บไซต์ของบริษัท โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการ

ใช้สิทธิดงักล่าว 
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

CPN ยึดหลกัการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

• มีระเบียบบงัคบัใช้ภายในบริษัทเร่ืองการควบคมุเก่ียวกับสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือครองหลักทรัพย์ของ

บริษัท เพ่ือป้องกันการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียด

เปิดเผยไว้ในหวัข้อการกํากับดแูลการใช้ข้อมลูภายใน  

• นําเสนอรายละเอียดของรายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ)์ ทกุครัง้ และมกีาร
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เปิดเผยสารสนเทศที่สําคญัอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัที่กําหนด รายละเอียดเปิดเผยไว้ใน

หวัข้อการกํากับดแูลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• ดําเนินการตามหลกัการและแนวทางปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 

CPN ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนําหลกัการที่เก่ียวข้องมา

ปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ตัง้แต่ก่อนการประชมุ วนัประชมุ และหลงัการประชมุ  

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 จัดขึน้ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

โลตสั 1-4 ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุม

วนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะรวมจํานวน 582 ราย คิดเป็น 81.66% 

ของจํานวนหุ้นทัง้หมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 11 คน จากกรรมการทัง้หมด 12 คน คิดเป็น 91.67% โดยประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกนั  

ทัง้นี ้รายละเอียดการดําเนินการประชมุมีดงันี ้

 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

• ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวนัที ่28 กันยายน 2553 ถึง 14 มกราคม 2554 รวมถึงการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่งคําถาม

เก่ียวกับวาระการประชมุถึงเลขานกุารบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวนัประชมุ โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการ

เสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการสามารถดไูด้จากเว็บไซต์

ของบริษัท ทัง้นี ้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2554 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น หรือเสนอชื่อ

บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

• จดัทําจดหมายเชญิประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

CPN ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชมุมากกว่า 30 วนั และจดัส่งจดหมายเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 21 วัน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชมุและมีเวลาศึกษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอย่างเพียงพอ  

• ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทมีการชีแ้จงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย 

1) วาระการแต่งตัง้กรรมการ ได้ให้ข้อมลูของผู้ได้รับการเสนอแต่งตัง้ ได้แก่ ชื่อ อาย ุประเภทกรรมการ ตําแหน่งใน

บริษัท การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนและกิจการที่

เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งและการเข้าร่วมประชมุในฐานะกรรมการชดุต่างๆ ในปีที่

ผ่านมา การถือหุ้นในบริษัท และข้อมลูอ่ืนๆ เช่น การทํารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา  

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับนโยบาย จํานวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม

ตําแหน่งและภาระหน้าที่ของกรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน  
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3) วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับชื่อผู้ สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบญัชี จํานวนปีทีป่ฏิบติัหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ี 

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับ

จํานวนเงินที่จ่ายในปีก่อน  

• ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทัง้ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมลูที่สําคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

• อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองโดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้

ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้นไปพร้อม

กับหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ส่วนหนงัสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี ้CPN ยงัมีรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือก

เป็นผู้ รับมอบฉันทะไว้ด้วย โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2554 มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 120 ราย มอบอํานาจให้

กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบอํานาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

- มอบอํานาจให้นายไพฑรูย ์ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 75 ราย 

- มอบอํานาจให้นางสนุนัทา  ตลุยธัญ  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 34 ราย 

- มอบอํานาจให้นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ จํานวน 7 ราย 

- มอบอํานาจให้นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ราย 

 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

• กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชมุ 2 ชัว่โมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมา

ใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพ่ือความถกูต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมลู 

• กําหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุเป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 

• ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบ  

• นําบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัทําบตัรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพ่ือให้

ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร 

• ในการสรุปผลการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจะมีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบทุกวาระ

ตามลําดบั  

• ดําเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามลําดบัวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องและโปร่งใสตามข้อ

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้เชิญตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชยสอบบัญชี จํากัด เข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้นและเป็นผู้สงัเกตการณ์ 

• ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเร่ิมการประชมุไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ

วาระที่ยงัไม่ได้พิจารณาลงมติได้ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับส ูง และ

ผู้ สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
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หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

• นําส่งมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัประชมุ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที  

• ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมบันทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อขอรับใน

รูปแบบแผ่น VCD ได้ที่สํานกัเลขานกุารบริษัท 

• จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัจากวันประชุม และนําส่งสําเนา

รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กําหนด 

• เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ

เป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป 

ในปี 2554 CPN ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ภายใต้โครงการประเมินคณุภาพ 

AGM ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ร่วมกับสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขัน้ตอนต่างๆ ในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น 

ตัง้แต่ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุ และภายหลงัวนัประชมุ 

 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

CPN ให้ความสําคญัต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายโดยยึดหลกัผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ยืน โดยในปี 2554 CPN ได้

กําหนดนโยบายและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน “จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย” พร้อมทัง้เพ่ิมเติมกลุ่ม

ของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลมุถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรอ่ืนๆ ในสงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

• ผู้ถือหุ้น : สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผล

ประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูที่จําเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมลูที่

ถกูต้องตามความเป็นจริง ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ได้กล่าวไว้ใน

หวัข้อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

• ร้านค้าและลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพ่ือให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

อนามยั ชีวิต และทรัพย์สิน ปฏิบติัต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมลูเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วน 

ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สํารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือนําผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้CPN ยงัมีตวัอย่างการดําเนินการต่างๆ เก่ียวกับร้านค้าและลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. การบริหารจดัการและการให้บริการร้านค้าให้ได้มาตรฐานซึ่งอยู่ในความดูแลของสํานักส่งเสริมและกํากับดูแล

มาตรฐาน (สสม.) โดยมีการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับร้านค้าให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันในทกุสาขา การประชาสมัพนัธ์บริการต่างๆ ที่ CPN มีบริการให้ลกูค้าทราบ เป็นต้น 

2. การพฒันาบคุลากรที่ทําหน้าที่ในการให้บริการและมีการประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การเดินเยี่ยม

ร้านค้าของเจ้าหน้าที่ร้านค้าสมัพนัธ์เพ่ือรับงานบริการ รับปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ จากร้านค้าในแต่ละวัน  

รวมทัง้การจดัให้มีเจ้าหน้าที่ลกูค้าสัมพันธ์เดินอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์การค้า เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถ

สอบถาม/หรือสามารถแนะนําผู้ใช้บริการได้ทนัที โดยไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ 
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3. การประชมุร่วมกับร้านค้าเพ่ือสื่อสารแผนการดําเนินงานที่สําคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเมื่อ CPN จะเปิด

ศนูย์การค้าใหม่หรือศนูย์การค้าที่ปรับปรุง จะมีการประชมุร่วมกับร้านค้าเพ่ือรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติต่างๆ  

และวางแผนการตลาดร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ เช่าได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือพฒันา

คณุภาพการบริหารศนูย์การค้าให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

4. การวางแผนการให้บริการร่วมกับร้านค้าเพ่ือช่วยเสริมสร้างให้ร้านค้ามีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจ  เช่น การให้

ความช่วยเหลือผู้ เช่าในด้านการจดักิจกรรมการเปิดตวัร้านค้า การเปิดตวัสินค้าใหม่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายของร้านค้าร่วมกับศนูย์การค้า เป็นต้น 

5. การจดัให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลกูค้าอย่างต่อเนื่องทกุปี เพ่ือทราบความต้องการ

ของร้านค้าและลกูค้าอย่างแท้จริง และนํามาปรับปรุงในส่วนของการบริการเพ่ือการให้บริการที่เป็นเลิศของ CPN 

6. การมชี่องทางการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนได้

หลายช่องทาง เช่น ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ร้านค้าสมัพนัธ์แต่ละสาขา ตู้  I-Box เว็บไซต์ของบริษัท หรือ CPN 

Call Center 0-2635-1111 เป็นต้น 

7. การจดัทํา Focus Group เพ่ือทราบความต้องการเฉพาะกลุ่มของผู้ เช่า และนํามาประเมินเพ่ือการพัฒนาและ

ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึน้ 

8. การให้ความสําคญักับการจดัทําสื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ของบริษัทโดยจะไม่นําภาพหรือเนือ้หาที่ก่อให้เกิดทศันคติ

ที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสงัคม หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขายของบริษัท 

9. การดแูลสภาพแวดล้อม พืน้ที่ภายใน และบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทให้มีความ

ปลอดภยัต่อสขุภาพ อนามยั ชีวิต และทรัพย์สิน 

• คู่ ค้า : ปฏิบติักับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พฒันาและรักษาสมัพันธภาพที่ยั่งยืน

กับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซือ้จัดจ้างซึ่งมีการกําหนด

ขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัไว้อย่างชดัเจน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

• เจ้าหนี ้: ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ ยืมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน 

ไม่นําเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ควบคมุให้มีการชําระคืนเงินกู้ และดอกเบีย้ให้กับเจ้าหนี ้

เงินกู้ ยืมทกุประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

รวมไปถึงการบริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนีท้ี่ดีของบริษัท 

• พนักงาน : ดแูลและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้

โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนกังาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ

ด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดได้ในหวัข้อการบริหารทรัพยากรมนษุย์  

• นอกจากนี ้CPN สนบัสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือตัวแทนพนักงานในการ

นําเสนอข้อมลูแก่ผู้มีอํานาจในการตดัสินใจของบริษัทเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานเพ่ือให้เกิดการ

พฒันาร่วมกัน 
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• คู่แข่งทางการค้า : ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลับ

ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้ อ่ืน หรือคู่แข่งทางการค้า มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจด้าน

พฒันาและบริหารศนูย์การค้าในภาพรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ยัง่ยืน 

การจดัตัง้สมาคมศนูย์การค้าไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง CPN และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี 2554 สมาชิก

ของสมาคมได้ร่วมหารือในประเด็นที่สําคญัดงันี ้

1. การติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบญัญัติค้าปลีกและค้าส่ง และหาแนวทางดําเนินการร่วมกันในกรณีร่าง

พระราชบญัญัติดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอแก้ไขกฎหมายเพ่ือดแูลความปลอดภยัและความสะอาดภายในศูนย์การค้า 

เช่น การจดับริเวณที่อนญุาตให้สบูบหุร่ี เป็นต้น 

3. การเตรียมความพร้อมรวมทัง้การศึกษาสภาพการแข่งขนัของธุรกิจค้าปลีกเพ่ือรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี 2558  

4. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกัน เช่น การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

ศนูย์การค้าโดยนําพลงังานทางเลือกมาใช้ในอาคารศนูย์การค้า 

5. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกของสมาคมให้กว้างขวางยิ่งขึน้ เช่น การศึกษาดูงานการบริหาร

ศนูย์การค้าในต่างประเทศในนามสมาคม 

6. การจดักิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคม 

• สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม : ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และพยายามยกระดับ

การปฏิบติัให้มีมาตรฐานสงูกว่ากฎหมายกําหนด เช่น คิดค้นหรือนํานวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับ

ศนูย์การค้าและอาคารสํานักงาน ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดําเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

คณุภาพชีวิตของสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สงัคม ทัง้ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยดัพลงังาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้CPN ยงัให้ความสําคญักบัการ

สื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้ มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทัง้ประสบการณ์ไปยงัทกุภาคส่วนของสงัคม  ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดต่างๆ ได้

ในหวัข้อการบริหารจดัการความยัง่ยืน  

• ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุนโยบายภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและ

หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมุ่งมั่นดําเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับ

มอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทริเร่ิมขึน้เอง 

• องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม : ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและ

องค์กรอ่ืนๆ ในสงัคม เพ่ือร่วมกันพฒันาสงัคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยัง่ยืน โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
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การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น 

CPN ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นตัง้แต่

วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2553  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้า

นานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่นและสื่อสารไปสู่ระดับผู้บริหารและพนักงาน   มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์เก่ียวกับการต่อต้านการทจุริตและทจุริตคอร์รัปชัน่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

 

การร่วมฟ้ืนฟูประเทศจากเหตุการณ์นํา้ท่วม 

CPN ในนามของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลร่วมเป็นแกนนํากับหน่วยงานภาคเอกชนรวม 12 บริษัท ในการจัดตัง้โครงการ 

"พลงันํา้ใจไทย" โดยได้รับความร่วมมือจากภาคืเครือข่ายอีกกว่า 40 บริษัท เพ่ือระดมทนุฟืน้ฟกูารศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากมหาอทุกภยัที่เกิดขึน้ในปี 2554  โดยมีการให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมอาคารเรียน และสนับสนุน

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหาย รวมทัง้การช่วยเหลือครูและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ภายใต้  

”กองทนุพลงันํา้ใจไทย” ซึ่งครอบคลมุความช่วยเหลือแก่โรงเรียนจํานวน 84 แห่ง ใน 17 จงัหวดั 

ในปี 2554 CPN ได้นําแนวทางที่บุคลากรของบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมากําหนดเป็นนโยบายที่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและนําไปสู่การรับรู้และนําไปปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย อาทิ 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

CPN ดําเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บคุลากรปฏิบติัหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกําหนดที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนที่

กฎหมายกําหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผ่านการ

ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้  การส่งเสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูที่ใช้ใน

การปฏิบติังานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน เป็นต้น 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน  

CPN สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)  

ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่

เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล  ตลอดจนส่งเสริมให้มี

การเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทุน คู่ค้า และ 

ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล  คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความ

เสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ํากว่าอัตราที่

กฎหมายกําหนด เป็นต้น 
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น  

CPN มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเก่ียวกับการ

ทจุริต และมีแนวปฏิบติัเก่ียวกับการมอบหรือรับของกํานลั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด การเลีย้งรับรอง หรือค่าใช้จ่ายทีเ่กิน

ขอบเขตจํากัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และแนวปฏิบติัด้านการจดัซือ้จดัจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดําเนินไป

อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขัน้ตอนปฏิบติัที่ถกูต้อง 
  

 ทัง้นี ้รายละเอียดนโยบายข้างต้นและนโยบายที่สําคญัอ่ืนๆ เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแล

กิจการ ส่วนรายละเอียดที่สําคญัเก่ียวกับการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียเปิดเผยไว้ในหวัข้อการบริหารจดัการความยัง่ยืน  

 

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

CPN มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทกุข์หรือร้องเรียน พร้อมทัง้กําหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ผู้ ร้องทกุข์หรือผู้ ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการ

สอบสวนที่เป็นธรรม 

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระทําที่สงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป สําหรับช่องทางในการ

ติดต่อมีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 

ชัน้ 30 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ +66(0) 2667-5555 ต่อ 1200 

อีเมลล์: whistleblower@cpn.co.th 

 

สําหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนกังาน ลกูค้า หรือบคุคลที่รับจ้างทํางานให้แก่บริษัทจะได้รับการ

คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบริษัท 

ทัง้นี ้ในปี 2554 CPN ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนยัสําคญักับผู้มีส่วนได้เสีย 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

  CPN ให้ความสําคญัเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท โดยหลักการที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอดนัน้คือการเปิดเผย

ข้อมลูด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ครบถ้วน ทนัต่อเหตกุารณ์ และมีความถูกต้องชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็น

ปัจจยัสําคญัในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อาทิ ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดับเครดิต เป็นต้น 

CPN ตระหนกัดีว่าข้อมลูของบริษัททัง้ข้อมลูทางการเงินและมิใช่ทางการเงินล้วนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ ถือหุ้น

และนกัลงทนุ และเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วยอย่างโปร่งใส เป็นปัจจยัสนบัสนนุมลูค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทในระยะยาว  
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ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล  

  CPN กําหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูที่สําคญัด้านต่างๆ ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

เลขานกุารบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานการเงินและหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ รวมทัง้ผู้บริหารระดับสูงในสายงาน

การตลาดและหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่และสายงานที่

ตนรับผิดชอบ 

 

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

CPN จดัตัง้ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในปี 2549 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของ

บริษัท รวมถึงบริหารความสมัพนัธ์กับนกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผู้ ถือหุ้น บคุคลทัว่ไป ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์จะทํางานใกล้ชิด

กับผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงานประจําไตรมาสและประจําปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบัติงานและ

การพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้เทียบเท่ากับบริษัทจดทะเบียนชัน้นําระดับภูมิภาค รวมถึงการนําเสนอผลการ

ปฏิบติังาน ข้อคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ ต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครัง้  

CPN มีการเปิดเผยข้อมลูบริษัทและข้อมลูทางการเงินที่สําคญัอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ผ่าน 3 ช่องทางหลกั คือ  

1.  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อที่

สําคญั อาทิ ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ ปัจจยัความเสี่ยง โครงสร้างเงินทนุและการจดัการ การทํารายการระหว่างกัน การดแูล

การใช้ข้อมลูภายใน การกํากับดแูลกิจการ ผลการดําเนินงาน โครงการในอนาคต และฐานะการเงิน เป็นต้น                                                                                                                              

2.  คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจําไตร

มาสและประจําปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานด้านการปฏิบติัการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์และคําอธิบายถึง

สาเหตกุารเปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน รวมถึงรายงานความ

คืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาและปัจจยัหรืออิทธิพลหลกัที่อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินใน

อนาคต เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุได้รับข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทนุและการติดตามผลการดําเนินงาน

ของบริษัท                                                                                                                                                                

3.  การเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเว็บไซด์ www.cpn.co.th ในหวัข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” หรือ “Investor Relations” เพ่ือ

อํานวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุและผู้ที่สนใจให้สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงให้เป็น

ปัจจบุนัและทนัต่อเหตกุารณ์อยู่เสมอ ซึ่งส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้จดัทําและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ข้อมลูที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ ข้อมลูทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

โครงสร้างการถือหุ้น การกํากับดแูลกิจการ ข้อมูลเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สารสนเทศต่างๆ ที่แจ้งต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น รายงาน

การประชมุผู้ ถือหุ้น เอกสารข่าวและภาพข่าว (Press Release) ข่าวสาร และปฏิทินทางการเงินสําหรับนักลงทุน (IR Event 

and Calendar) ข้อมลูโครงการภายใต้การบริหารงานในปัจจบุนัและโครงการที่เปิดให้บริการใหม่ (New Project Fact Sheet) 

รวมถึงเอกสารที่ผู้บริหารระดบัสงูนําเสนอระหว่างการพบปะนกัลงทนุ (Roadshow) ทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีผู้ เข้า

เยี่ยมชมเว็บไซด์กว่า 9,200 คนต่อเดือน มีการเข้าเยี่ยมชมข้อมลูในหน้าเว็บไซต์โดยเฉลี่ยกว่า 250,000 ครัง้ต่อเดือน เพ่ิมขึน้ 

25% จากปีก่อน และมีผู้สนใจลงทะเบียนรับข่าวสารอิเล็คทรอนิคส์จากส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์กว่า 3,200 คน  
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กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนประจําไตรมาส 

CPN ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการดําเนินกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity 

Day) เป็นประจําทกุไตรมาส เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูได้แถลงผลการดําเนินงานและผลการปฏิบติังานประจําไตรมาส ชีแ้จง

ความเคลื่อนไหวของธุรกิจ อาทิ โครงการที่ขยายตวั โครงการใหมใ่นอนาคต แนวโน้มของธุรกิจ รวมถึงวิธีการรับมือกับ

ผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก และเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้พบปะและ

ตอบข้อซกัถามจากนกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และผู้ ถือหุ้นโดยตรง ในรอบปีที่ผ่านมา มีนกัลงทนุและผู้ทีส่นใจเข้าร่วมกิจกรรม

ดงักล่าวเฉลี่ย 80-120 คนต่อไตรมาส พร้อมจดัให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Web Lived) ซึ่งมีสถิติเข้าชมผา่นเว็บไซต์โดยเฉลี่ย 80 คนต่อไตรมาส ซึ่งผู้ เข้าชมทางเว็บไซต์สามารถส่งคําถามเข้ามาได้

โดยจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่จดัตัง้ไว้ด้านหน้าของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะสามารถตอบข้อซกัถามต่างๆ ได้ในห้อง

ประชมุนัน้ทนัที นอกจากนี ้CPN ได้จดัให้มีการบนัทึกภาพและเสียงตลอดการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของ Webcast  

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ CPN ภายหลงัการประชมุ เพ่ือให้นกัลงทนุที่พลาดการเข้าร่วมงานได้รับทราบการแถลงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทรายไตรมาสอย่างทัว่ถึง 

 

กิจกรรมพบปะนักลงทุน 

CPN ดําเนินกิจกรรมพบปะนกัลงทนุหลากหลายรูปแบบเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูและส่วน

งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบปะนกัลงทนุเพ่ือชีแ้จงข้อมลูผลการดําเนินงาน แผนกลยทุธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุป

เหตกุารณ์สาํคญัๆ ทีเ่กิดขึน้ในรอบปี และตอบข้อซกัถาม ซึ่งในปี 2554 มีการดําเนินกิจกรรมดงัต่อไปนี ้    

1.  การเดินทางพบปะนกัลงทนุ หรือ Roadshow แบ่งเป็น   

• การเดินทางพบปะนกัลงทนุต่างประเทศ รวม 11 ครัง้ 

• การเดินทางพบปะนกัลงทนุในประเทศ รวม 3 ครัง้                                                                         

2. การจดัให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุรายย่อย และนกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร

และนกัลงทนุสมัพนัธ์โดยผ่านการนดัหมาย เพ่ือสอบถามข้อมลูบริษัท (Company Visit) รวม 52 ครัง้                                           

3.  การเยีย่มชมโครงการโดยการนดัหมายล่วงหน้าจากนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Site Visit) ในปีที่ผ่าน

มา CPN ร่วมกับบริษัทหลกัทรัพย์นาํนกัลงทนุจากต่างประเทศและในประเทศเยี่ยมชมการปฏิบติังานของศนูย์การค้าภายใต้

การบริหารงานของบริษัทพร้อมทัง้รับฟังการบรรยายข้อมลูจากผู้บริหาร เพ่ือให้นกัลงทนุได้เข้าใจถึงลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจของ CPN รวม 8 ครัง้ 

4.  การประชมุทางโทรศพัท์จากนกัลงทนุ (Conference Call) รวม 10 ครัง้ 

5.  การสื่อสารข้อมลูผ่านทางอีเมลลแ์ละโทรศพัท์ เฉลี่ย 3-5 ครัง้ต่อวนั            

CPN มุ่งหวงัว่าสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์จะเป็นสื่อกลางสําคญัในการให้ข้อมลู ชีแ้จง ตอบข้อซกัถาม รวมถึงการ

รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพ่ือขอรับทราบ

ข้อมลูของ CPN เพ่ิมเติมได้ที่     

คณุเชิญพร สภุธีระ                                                                                                                                                                                  

ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์                                                                                                                                        

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                                       
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ชัน้ 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์                                                                                                                                        

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย                                                                                                                                          

โทรศพัท:์ +66(0) 2667-5555 ต่อ 1614                                                                                                                                               

โทรสาร: +66(0) 2264-5593                                                                                                                                                               

อีเมลล์: ir@cpn.co.th 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการเติบโตของ CPN ผ่านการกําหนดนโยบาย การให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา 

รวมทัง้การกํากับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งในปี 2554 

คณะกรรมการได้ปฏิบติัตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคญัดงันี ้

• ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ได้อนุมัติการปรับปรุง “จรรยาบรรณและ

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ” เพ่ือให้มัน่ใจว่าจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีความสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทัง้นี ้มีการกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน CPN ลงนามใน

แบบรับทราบและถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดแูลกิจการ  

• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทัง้หมด 12 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการ

อิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการอิสระทกุท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัท

กําหนด สามารถปฏิบติัหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ 

• ประธานกรรมการบริษัทเป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นที่มิใช่กรรมการอิสระ ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดงักล่าวมีความเหมาะสมกับ

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ CPN และเป็นจดุแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจของ CPN ประสบความสําเร็จและ

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจบุนั เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมายาวนาน ตลอดจนเป็นผู้ยึดมัน่ในหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี 

 

 

นโยบายการจํากัดจํานวนบริษัทและจํานวนวาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

• กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดย

ไม่มีข้อยกเว้น ทัง้นี ้ในปัจจบุนักรรมการ CPN ทกุท่านมีการดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท 

• กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ โดยสามารถต่อได้อีก 1 วาระ ซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าการกําหนดนโยบายวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระเช่นนีม้ีความเหมาะสมต่อการปฏิบติั

หน้าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมอาจต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการ 

• กรรมการผู้จดัการใหญ่อาจไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบติัหน้าที่กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ของบริษัท และกิจการนัน้ต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  โดย

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ทัง้นี ้ในปัจจุบันกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ของ CPN ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนนอกจาก CPN บริษัทเดียว 
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การประชุมคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการร่วมกันกําหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไว้ทัง้ปี อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยในปี 2554 CPN  

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครัง้ เป็นวาระการประชุมตามปกติ 6 ครัง้ และวาระพิเศษ 1 ครัง้ ซึ่ง

ประกอบด้วยวาระเพ่ือพิจารณา 45 เร่ือง และวาระเพ่ือทราบ 36 เร่ิอง 

• ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท จะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุมก่อนการ

ประชมุแต่ละครัง้อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระการประชมุได้อย่างเป็นอิสระ โดย

ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักล่าว 

• เลขานกุารบริษัทจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้โดยไมส่ง่ผลกระทบ

ต่อบริษัทให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา 

สถานที่ และวาระการประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม

โดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

• ในระหวา่งการประชมุ ประธานในที่ประชมุได้มีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สําคัญ อีกทัง้

สนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ ทัง้นี ้

เลขานกุารบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชมุและจดบนัทึกรายงานการประชมุทกุครัง้ 

• ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ในที่ประชมุ และงดออกเสียงในวาระนัน้   

• เมื่อมีเหตกุารณ์ต่างๆ ที่สําคญัหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัทและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญ ฝ่ายจัดการจะนํา

รายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2554 มี

เหตกุารณ์นํา้ท่วมในพืน้ที่หลายจงัหวดัรวมทัง้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นที่ตัง้ของศนูย์การค้าหลายแห่งของ 

CPN  คณะกรรมการได้มีการพิจารณา ซกัถาม ให้ข้อแนะนํา และข้อสงัเกตในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

- พิจารณารับทราบมาตรการเตรียมการป้องกันนํา้ท่วม และสรุปสถานการณ์ในแต่ละศูนย์การค้า 

ตลอดจนแผนป้องกันธุรกิจหยดุชะงกั 

- แนวทางการป้องกันนํา้ท่วมในอนาคต  

- ผลกระทบด้านต่างๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินที่มีต่อบริษัท 

- การประกันภยั 

- การสื่อสารข้อมลูกับทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

- การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทัง้พนกังาน ลกูค้า และชมุชนรอบข้าง อย่างเป็นธรรมและ

ทัว่ถึง ตลอดจนการจดักิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัต่างๆ ในสงัคม เป็นต้น 

• เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ ตลอดจนข้อมลูหรือเอกสารที่เก่ียวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนในที่

ปลอดภยั โดยมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจดัเก็บเอกสารต้นฉบบั 

• ในกรณีที่มีข้อซกัถามในที่ประชมุและเป็นเร่ืองที่ต้องติดตามขอข้อมลูจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้

ประสานงานและจดัส่งเอกสารการชีแ้จงเพ่ิมเติมของฝ่ายจดัการให้คณะกรรมการโดยเร็วที่สดุ 

• เลขานกุารบริษัทจดัส่งรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุติัไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณารับทราบอย่างต่อเนื่องทกุเดือน 
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• คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2554 มีการจัดประชุม 2 ครัง้ ในเดือน

กุมภาพนัธ์และกรกฎาคม และได้มีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่าย

บริหารได้รับทราบเพ่ือนําไปพฒันาการดําเนินงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

• คณะกรรมการมีการประเมินประสิทธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้คณะทกุครัง้ที่มีการประชมุ เพ่ือนําผลที่ได้

จากการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการปฏิบติัหน้าที่กรรมการและการจดัประชมุให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งผลประเมินประสิทธิภาพ

การประชมุคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยในปี 2554 เท่ากับ 94.21%  โดยในปี 2553 เท่ากับ 91.91% 

• คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทัง้คณะเป็นประจําทุกปี ซึ่งคะแนนประเมินตนเองของ

คณะกรรมการโดยรวมในปี 2554 เท่ากับ 97.88% ในขณะที่ปี 2553 เท่ากับ 95.50%  นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีการ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพฒันาการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาองค์กร 

การวางแผนธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กรที่สําคญั เป็นต้น  

• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ กําหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

รวมทัง้เป็นผู้ประเมินและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มเซน็ทรัลเป็นผู้

นําเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ทัง้นี ้ กรรมการผู้ จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการ

ปฏิบติังานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับการอนมุติัในแต่ละปี 

• คณะกรรมการมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญ ตลอดจน

ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัที่ดีและเป็นปัจจบุนั  

 

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการ 

เลขานกุารบริษัทมีส่วนสนบัสนนุให้คณะกรรมการได้พฒันาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําหน้าที่

ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพ่ืออํานวยความ

สะดวกให้กับกรรมการทกุท่านในการเข้าร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสตูรต่างๆ โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการอบรมสมัมนา

ของกรรมการแต่ละท่านสามารถดรูายละเอียดได้ในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  

5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และการจัดการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

  คณะกรรมการกํากับดแูลให้มีการกําหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคมุเก่ียวกับการใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัท เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยติุธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่

เก่ียวข้องซือ้ขายหลกัทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ  

• การควบคุมเก่ียวกับข้อมูลภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของ

บริษัทที่มีสาระสําคญั และยงัไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน และยึดถือปฏิบัติ

ตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมลูภายในที่บริษัทกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทนุซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัท แต่เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส
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และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องไมซ่ือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ

เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ มี

การ ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกํากับดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กําหนด 

  ทัง้นี ้หากผู้บริหารและพนกังานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามนโยบายด้านการดแูลการใช้ข้อมลูภายในที่กล่าวข้างต้น

นี ้ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย  

  การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท : เลขานกุารบริษัทรวบรวมข้อมลูการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและ

ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส 

 

การกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกําหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขนักับบริษัท หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง

หรือบคุคล/นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่

ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามที่กฎหมาย หรือ

หน่วยงานกํากับดแูลกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องทํารายการที่เก่ียวโยงกัน รายการนัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปตาม

หลกัการที่คณะกรรมการบริษัทอนมุติั ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการกับบคุคลภายนอก และ

คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ

บริษัทอนมุติั ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ก่อนนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

• การรายงานการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน : กรรมการและผู้บริหารต้องตอบแบบชีแ้จงรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม เป็นประจําทกุปี เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสและมีความรอบคอบและระมดัระวงัในการ

ทําธุรกรรมที่เก่ียวโยงกันในรอบปี โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัส่งแบบชีแ้จงรายการและรวบรวมข้อมลู 

• การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง : มีการรายงานครัง้แรกภายใน 

30 วนันบัจากวนัเข้าดํารงตําแหน่งในบริษัท และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี สําหรับกรณีที่ระหว่างปี 

กรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงบคุคลที่มีความเก่ียวข้องจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทรับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

ลกัษณะของสญัญา ชื่อของคู่สญัญา และส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสญัญา เพ่ือความโปร่งใสในการเข้าทํา

ธุรกรรมนัน้ 

• การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ

ของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข

และวิธีการตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทนุกําหนด ซึ่งเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจดัส่งสําเนารายงานการมี

ส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัที่ได้รับรายงาน 
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ทัง้นี ้ในปี 2554 CPN ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เก่ียวกับการกระทาํความผิดของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการ

ใช้ข้อมลูภายในในทางมชิอบ 

 

6. 6บุคลากร 

 

จํานวนบคุลากร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

สาขา / ปี 2550 2551 2552 2553    2554 

      

สํานกังานใหญ่ 1  421 588 635 655 725 

ลาดพร้าว 193 183 178 187 154 

รามอินทรา 54 50 53 51 52 

ป่ินเกล้า 180 146 141 138 127 

พทัยาเซ็นเตอร์ 88 96 89 91 87 

พระราม 3 106 107 106 103 101 

เชียงใหม ่ 143 143 142 142 146 

บางนา 205 183 179 179 168 

พระราม 2 159 142 141 142 139 

เซ็นทรัลเวิลด์ 405 387 396 375 356 

รัตนาธิเบศร์ 99 96 96 99 100 

แจ้งวฒันะ - - 127 129 135 

พทัยาบีช - - 149 155 155 

อดุรธาน ี - - 121 124 129 

ชลบรีุ - - 100 99 97 

ขอนแก่น - - 110 111 108 

เชียงราย    43 88 

พิษณโุลก 

พระราม 9 

    78 

110 

รวม 2,053 2,121 2,763 2,823 3,055 

หมายเหตุ:  

 1 นับรวมพนักงานในโครงการหลงัสวน โคโลเนต 

แยกตามเพศ 
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แยกตามอายุ 

 
แยกตามอายุงาน 
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การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

เพ่ือเป็นการรองรับแผนการเติบโตในอนาคตขององค์กร CPN จึงมุ่งเน้นให้ความสําคญักับกระบวนการสรรหาและคดัเลือก

บคุลากรเพ่ือคดัสรรให้ได้พนกังานที่ไม่เพียงแต่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเหมาะสม 

ที่จะปฏิบติังานในตําแหน่งงานปัจจบุนั แต่ยงัคํานึงศกัยภาพของพนกังานในการที่จะเติบโตขึน้และมีคณุสมบติัที่สอดคล้อง

กับค่านิยมขององค์กร (Core Values) “สร้างสรรค์ด้วยความเชื่อมัน่ สู่ความเป็นเลิศร่วมกนั” เพ่ือให้ได้พนกังานทีเ่ป็นทัง้คน

เก่ง มีศกัยภาพ และเป็นคนดีที่พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับ CPN     

 

นอกจากนี ้CPN ยงัมีนโยบายที่จะคดัเลือกและสรรหาบคุลากรจากภายใน เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานพฒันาตนเองและ

สามารถทีจ่ะเติบโตได้ในสายงานอาชีพของตน นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้พนกังานได้มีโอกาสย้ายกลบัไปทํางานยงัภมูิลาํเนา

ของตน ณ ศนูย์การค้าที่เปิดในต่างจงัหวดั ทัง้นีเ้พ่ือเสริมสร้างให้พนกังานเกิดความสขุในการทาํงานและเป็นการให้พนกังาน

ได้ร่วมปณิธานกับ CPN ในการนาํพาความเจริญและการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถ่ิน ทัง้นีใ้นกระบวนการคดัเลือก ฝ่าย

บริหารทนุมนษุย์จะมกีารพิจารณาร่วมกับหนว่ยงานต้นสงักัดเพ่ือให้การคดัเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลกัการบรรษัทภิ

บาลที่ดี  

 

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ 

CPN ให้ความสาํคญักับการบริหารค่าตอบแทนพนกังานและมีการจดัทําสาํรวจอตัราค่าจ้างเงินเดือนเพ่ือเทียบเคียงการจา่ย

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ กับองค์กรอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัและใกล้เคียงอยู่เสมอ 

 

CPN มีนโยบายในการปรับค่าตอบแทนของพนกังานโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของงาน  และมีการปรับปรุงระบบการ

ประเมินผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาทัง้การวัดผลงานด้วยตัวชีว้ ัดความสําเร็จ (Key 

Performance Indicators หรือ “KPI”) และการประเมินด้านศกัยภาพ โดยระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของ CPN นัน้ 

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาจะต้องมคีวามเห็นพ้องตรงกันกับผลการประเมิน จากนัน้ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นจะต้อง

นําเสนอผลการปฏิบติังานของผู้ใต้บงัคบับญัชาให้กับผู้บงัคบับญัชาในลําดบัถัดไปให้รับทราบและอธิบายถึงหลกัการในการ

ประเมินผลงาน นอกจากนี ้CPN ยงัมีกระบวนการในการตรวจสอบและเทียบเคียงผลการปฏิบติังานของพนกังานเพ่ือให้ผล

การประเมินที่ได้มีความยติุธรรมและสะท้อนการทํางานของพนกังานอย่างแท้จริง  

 

CPN มีการจดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการทัง้ในส่วนของสํานกังานใหญ่และสาขา โดยสมาชิกจะมาจาก 2 ส่วนคือ การรับ

สมคัรและการคดัสรรพนกังานจากทกุหน่วยงาน คณะกรรมการชดุดงักล่าวจะมีการประชมุทกุไตรมาส และหมดวาระใน 2 ปี 

ทําหน้าที่เสมือนเป็นกระบอกเสียงจากพนกังานส่งกลบัมายงัฝ่ายบริหารในเร่ืองสวสัดิการที่พนักงานพึงมี พึงได้ รวมไปถึง

แนวทางและรูปแบบการจดักิจกรรมสมัพนัธ์ภายในสาขาและระหว่างสาขา ซึ่งภายหลังจากการประชุม คณะกรรมการ

ดงักล่าวจะส่งมอบหวัข้อที่ต้องการปรับปรุงหรือพฒันาให้แก่สมาชิกที่เป็นตวัแทนนําไปปฏิบติั หากเป็นหวัข้อที่จะก่อให้เกิด

การพฒันาองค์กรในภาพใหญ่ คณะกรรมการสวสัดิการจะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวาระที่

กําหนด 
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เพ่ือเป็นการสร้างหลกัประกันทางการเงินให้กับพนกังาน CPN กําหนดให้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชพีให้กับพนกังาน ซึ่งเงิน

ในกองทนุสาํรองเลีย้งชีพจะมาจากเงินที่พนกังานจ่ายสะสม เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทนุ

ดงักล่าว โดย CPN มีการจา่ยเงินสมทบในกองทนุสาํรองเลีย้งชีพตามระดบัตําแหน่งงาน ดงันี ้

 

ระดับพนักงาน เงินสมทบของพนักงาน เงินสมทบของบริษัท 

ระดบัพนกังาน ร้อยละ 3 ของเงินเดือน ร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

ระดบัจดัการ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน ร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

ระดบัผู้บริหาร ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ร้อยละ 10 ของเงินเดือน 

 

การบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์)  

CPN ให้ความสาํคญักับความสขุของพนกังาน และความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานกับองค์กร ซึง่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางาน ตลอดในปี 2554 ที่ผ่านมา CPN ได้จดักิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี

ระหวา่งพนกังาน ทาํให้เกิดขวญักําลงัใจและคณุภาพชีวิตที่ดี อาท ิ 
 

-กิจกรรม “CPN Family Day” จดัขึน้เพ่ือให้พนกังานได้ตระหนกัถึงความสําคญัของบคุคลในครอบครัว โดยเน้น

เร่ืองการออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ และพาครอบครัวไปทศันศึกษาตามสถานที่ต่างๆ 

-กิจกรรม “CPN Club ชมรมคน CPN” จดัขึน้เพ่ือให้พนกังานได้มีโอกาสร่วมดําเนินกิจกรรมในสิ่งทีต่นเองรัก อีกทัง้

ยงัช่วยส่งเสริมให้พนกังานมสีขุภาพกายและใจที่ดี 

-กิจกรรม “Staff Party” และ “Birthday Party” จดัขึน้เพ่ือให้พนกังานได้พกัผ่อน พบปะสงัสรรค์ และเป็นการ

ขอบคณุพนกังานที่ได้ทุ่มเททํางานเพ่ือบริษัทมาโดยตลอด  

-กิจกรรมเพ่ือสงัคมและชมุชน อาทิ การร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชนิีนาถ โดยสามารถรับบริจาคได้กว่า 7,000,000 ซีซ ี  

 -โครงการมอบทนุการศึกษาให้บตุรพนกังาน ในระดบัชัน้ประถมศึกษา – ปริญญาตรี เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายให้พนกังานที่มีผลการปฏิบติังานดี  

 - กิจกรรมร่วมทําบญุในวนัวิสาขบชูาซึ่งจดัต่อเนื่องเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้พนกังานได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีทาง

ศาสนาร่วมกับบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนกังานมีสขุภาพจิตที่ดี 

 -โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัในปี 2011 ซึ่ง CPN ได้ดําเนินการช่วยเหลือพนกังานโดยการจดัตัง้ศนูย์พกัพิง

ชัว่คราว, การแจกถงุยงัชีพ, มอบเงินช่วยเหลือพนกังาน (เงินช่วยเหลือเบือ้งต้น, ซ่อมแซมที่อยู่อาศยั, อพยพย้ายที่อยู่อาศยั) 

 

นอกเหนือจากการจดักิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์แล้ว CPN มีความเชื่อว่าการแสดง “ความใส่ใจกันและกัน” เช่น การยอมรับ

ฟังซึ่งกันและกัน และการรับฟังข้อร้องเรียน ร้องทกุข์จากพนกังาน เป็นอีกทางที่จะส่งผลให้พนกังานมีความสขุและเกิดความ

ผกูพนักับองค์กร โดยพนักงานทุกคนมีสิทธ์ิในการร้องเรียน ร้องทุกข์เมื่อประสบปัญหาในการทํางาน หรือการดําเนิน

ชีวิตประจําวนัผ่านหลากหลายช่องทาง อนัได้แก่ 
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• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ที ่whistleblower@cpn.co.th 

• ผ่านการเขียนข้อความหย่อนใส่ตู้  Idea-Box ซึ่งมีอยู่ประจําทกุสาขา 

• ผ่านการส่งไปรษณีย์ที่ตู้  ปณ 99 ปณฝ ประตนูํา้ 10409 ถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ผ่านการส่งจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

รูปแบบค่าตอบแทน(บาท) / ปี 2550 2551 2552 2553 2554 

เงินเดือน โบนสั เงินสบทบกองทุน

สํารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการ 

662,013,352 828,328,324 1,034,534,094 1,195,976,000 1,500,423,000 

 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 

ด้วยวิสยัทศัน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ผู้พฒันาและบริหารศนูย์การค้าในระดบัภมูิภาค ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน 

และไม่หยดุนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสขุในระดับโลก” CPN เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างและพัฒนา

ความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะบุคลากรที่มีความสามารถถือเป็นกําลังสําคัญในการ

ขบัเคลื่อนธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัให้เกิดขึน้ได้อย่างยัง่ยืนในระยะยาว  

CPN จึงได้มีการพิจารณาแนวทางในการพฒันาบคุลากรของ CPN ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของพนักงาน 

(Competency) ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงและทีม

ผู้บริหารศนูย์การค้าได้มีการประชมุร่วมกันเพ่ือกําหนดคณุลกัษณะและความสามารถของบคุลากร CPN โดยผลที่ได้รับจาก

การประชมุดงักล่าว ได้นํามาใช้เป็นแนวทางหลกัในการพฒันาบคุลากรของ CPN ทัง้ในด้านค่านิยมที่จะเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัร่วมกันของคนในองค์กร รวมถึงด้านพฤติกรรมความเป็นผู้นํา (CPN Leadership DNA) ที่จะช่วยส่งเสริมให้บทบาท

ผู้นําของ CPN สามารถขบัเคลื่อนหน่วยงานและทีมงานในการปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ที่ตัง้ไว้  

การพฒันาบคุลากรของ CPN สําหรับกลุ่มพนกังานที่อยู่ในส่วนงานบริหารศนูย์การค้าซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัในการ

ดําเนินธุรกิจนัน้ จะมุ่งเน้นการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรตามตําแหน่งงาน โดยกําหนดไว้ในแผนพฒันารายบคุคล 

(Individual Development Plan หรือ “IDP”) ซึ่งพนกังานกับผู้บงัคบับญัชาได้ร่วมกันจัดทําขึน้ ทัง้นี ้พนักงานจะได้รับการ

ติดตามความคืบหน้าของแผน IDP เป็นรายไตรมาส โดยผู้บงัคบับญัชาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือชีแ้นะให้พนักงานมี

การพฒันาและเติมเต็มขีดความสามารถในการปฏิบติังานในตําแหน่งปัจจบุนัและให้ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง

ของพนกังานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอนงาน การฝึกปฏิบติังานจริง การรับมอบหมายงานพิเศษ รวมถึง การเข้ารับการ

อบรมตามหลกัสตูรพืน้ฐานของ CPN (CPN Training Roadmap) เพ่ือให้พนกังานได้นําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงาน

และเป็นแนวทางหนึ่งของการให้ผู้บงัคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาให้มีการ

พฒันาที่ดียิ่งขึน้ 

 

 

mailto:whistleblower@cpn.co.th
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การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนผู้สืบทอดตําแหน่ง  
 

CPN มีโครงการเพ่ือพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นและมีศักยภาพสูง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การ

เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผู้นําตามคณุลกัษณะของผู้นํา CPN หรือ “CPN Leadership DNA” รวมถึงการเตรียมความ

พร้อมสําหรับการเติบโตในสายอาชีพที่สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจของ CPN ในอนาคตผ่านโครงการ “Young 

Leadership Program” สําหรับกลุ่มผู้ บริหารระดับกลางและโครงการ “Leadership Development Program for 

Executives” สําหรับผู้บริหารระดบัสงู  
 

นอกจากนี ้ในการพฒันากลุ่มผู้บริหารระดบัสงู ได้มีการประเมินศักยภาพผู้นําตาม CPN Leadership DNA เพ่ือ

เป็นแนวทางในการวางแผน IDP และเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการวางแผนผู้สืบทอดตําแหน่งงานซึง่จะมกีารจดัทาํขึน้

สําหรับตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูและตําแหน่งงานสําคญัต่างๆ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและทําให้มัน่ใจว่า CPN 

ได้มีการสร้างและพฒันาผู้บริหารที่พร้อมรองรับการขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องตาม

แผนธุรกิจที่ได้กําหนดไว้ 

 

CPN Leadership DNA 

ในปี 2554 บริษัทได้เร่ิมพฒันาคณุลักษณะที่สําคัญของผู้นํา 5 ประการ ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถ

ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระดบัภมูิภาค รวมเรียกว่า Leadership DNA ที่ได้นําไปกําหนดเป็นความสามารถ

ของผู้นํา (Leadership Competency) ในการพฒันาพนกังานระดบัจดัการของ CPN ให้มีศกัยภาพในการเป็นผู้บริหารตาม

แนวทางที่องค์กรประสงค์ ดงันี ้
 

เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึง้ (In-depth Customer Understanding) 

ให้ความสําคญักับลกูค้าและความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ โดยพยายามเพ่ิมผลกําไรทางธุรกิจให้สูงสุด      

บนพืน้ฐานที่เกิดจากความเข้าใจลกูค้าอย่างลึกซึง้ แล้วพฒันาเป็นแผนงานโดยมัน่ใจว่าทางเลือกนีม้ีความเหมาะสม  
 

มีใจมุ่งม่ันต่อการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน (Scale Mindset) 

สามารถบอกได้ถึงศักยภาพของ CPN รวมถึงการเสริมสร้างให้ความสามารถนัน้เกิดขึน้ ทัง้ในด้านของคน 

กระบวนการ ขัน้ตอน ระบบ สภาพแวดล้อมในการทํางานและปัจจยัอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน  
 

พร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลง (Adaptability) 

สามารถรักษาผลงานและรักษาขวญักําลงัใจของทีมงานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานหรือเมื่อมีการปรับใช้สิ่ง

ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง กระบวนการ หรือข้อกําหนดการทํางานใหม่ พร้อมทัง้เป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงและจงูใจให้

บคุคลรอบข้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงนัน้  
 

เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Respect to Cultural Diversity) 

มุ่งมัน่ยกระดบัความสามารถ ความคิดและความเข้าใจที่ส่งผลต่อธุรกิจของบคุคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

โดยพัฒนาและรักษาบรรยากาศที่เอือ้ต่อการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีความแตกต่างกันทัง้ในด้านพืน้ฐาน วัฒนธรรม 

ความคิด รูปแบบการดําเนินชีวิต เพ่ือสร้างโอกาสที่นําไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขนั  
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สร้างพันธมิตรที่ยั่งยืน (Sustainable Partnerships Building) 

สร้างพนัธมิตรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกับบคุคลเหลา่นัน้ไว้ โดยดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดความสาํเร็จกับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย  

 

การพัฒนาองค์กร (Organization Development) 

 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสนบัสนนุองค์กรไปสู่วิสยัทศัน์ในการเป็น “ผู้พฒันาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่

ได้รับการชื่นชมสงูสดุจากทกุคน และไม่หยดุนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสขุในระดบัโลก”  CPN จึงปรับโครงสร้าง

องค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึน้ เพ่ือรองรับการขยายสาขาทัง้ในและต่างประเทศ พัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพสงูขึน้ มีข้อมลูสารสนเทศที่พร้อมใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการกําหนดขอบเขตงานและบทบาท

หน้าที่ของแต่ละตําแหน่งให้ทํางานสนบัสนนุกันและมุ่งเน้นลกูค้า รวมทัง้มีว ัฒนธรรมการทํางานที่เอือ้ต่อการเป็นองค์กร

ระดบัภมูิภาค ภายใต้ภารกิจที่เรียกว่า Transformation Mission (T-Mission) ซึ่งเป็นภารกิจร่วมของคน CPN ที่จะรวมพลัง

กันปรับกระบวนการทํางาน พฒันาระบบงาน และบทบาทหน้าที่ให้สนบัสนนุโครงสร้างขององค์กร เพ่ือรองรับการขยายตัว

ไปสู่การเป็นผู้พฒันาและบริหารศนูย์การค้าระดบัภมูิภาค 

 

การปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร (Organizational Realignment) 

CPN ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาทาํการศึกษาเพ่ือปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับการขยาย

ธุรกิจในอนาคต ซึ่งเน้นไปทีก่ารจดัหมวดหมูข่องงานและการปรับกลุ่มงานเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการทาํงาน ภายใต้

โครงสร้างใหม่ของบริษัท การปฏิบติังานจะถกูแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามประเภทของงานหลกั ดงันี ้ 

1. งานด้านการพฒันา  

2. งานบริหารโครงการในประเทศ  

3.  งานบริหารโครงการต่างประเทศ   

4.  ส่วนงานด้านการวางแผน นโยบาย และงานสนบัสนนุ  

 

การปรับโครงสร้างขององค์กรนีย้ึดหลักการเพ่ือพัฒนาให้แต่ละหน่วยงานทั่วทัง้องค์กรมีการทํางานที่สอด

ประสานกันมากยิ่งขึน้บนมาตรฐานการทํางานเดียวกันโดยมุ่งเน้นการพฒันาความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน ควบคู่ไป

กับการปรับลดขัน้ตอนการทํางานที่ซํา้ซ้อน ทัง้นีเ้พ่ือยกระดับการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย 

CPN จะมีการกําหนดตวับคุคลในตําแหน่งงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ โดยจะมีกระบวนการฝึกอบรม

และระบบพ่ีเลีย้งรองรับ เพ่ือช่วยให้พนกังานสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานได้ตามโครงสร้างใหม่  
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การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านกระบวนการทํางานและสารสนเทศของบริษัท (Development of Corporate 

Infrastructure through ERP and HRIS) 

CPN ปรับโครงสร้างองค์กรดงักล่าวข้างต้นดําเนินควบคู่ไปกับการทํา “โครงการ F1” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ โดยการนําระบบ Enterprise Resource Planning (“ERP”) เข้ามาปรับใช้เพ่ือให้การ

ทํางานมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดการทํางานที่ไม่เกิดมลูค่าเพ่ิม ทัง้นีเ้พ่ือให้พนักงานได้มีเวลาในการ

พฒันาศกัยภาพของตนเองและมีโอกาสแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึน้ 

 

โครงการ F1 เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างตวัแทนจากแผนกต่างๆ ของ CPN กับที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ในพฒันาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการให้กับบริษัทชัน้นําของโลก เพ่ือช่วยกันพัฒนาระบบ

สารสนเทศเฉพาะที่เหมาะสมกับ CPN ซึ่งจะเป็นการผนวกองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน และการดําเนินธุรกิจของ CPN 

และระบบบริหารจดัการมาตรฐานสากลเข้าด้วยกัน  โครงการ F1 นี ้มีกําหนดแล้วเสร็จและจะนํามาทดลองใช้จริงในไตรมาส 

3 ปี 2555  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) เป็นการพฒันาเคร่ืองมือที่ช่วยใน

การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลทัง้ในด้านการวางแผนกําลงัคน การสรรหาบคุลากร การบริหารงานและพฒันาบคุคลากร 

ตลอดจนการพฒันาฐานข้อมลูพนักงานเพ่ือให้สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ภายหลังจาก

โครงการ HRIS แล้วเสร็จ พนักงานจะสามารถใช้งานและทํารายการต่างๆ ผ่านระบบได้ด้วยตนเองในลักษณะ               

Self-service เช่น การตรวจสอบข้อมลูส่วนตวัของตวัเอง การตรวจสอบเวลาการทํางาน การขออนุมัติการลา และการเงิน

สวสัดิการ เป็นต้น 

 

นอกจากนัน้ ในปีที่ผ่านมา CPN ได้เร่ิมจดัตัง้ศนูย์การพฒันาบคุคลากรภายใต้ชื่อ CPN Academy เพ่ือกําหนดกล

ยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับตําแหน่ง โปรแกรมการพัฒนาและฝึกอบรมประจําปี โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร 

โปรแกรมการพฒันาพนกังานใหม่ การพฒันาหลกัสตูรด้านการพฒันาศนูย์การค้าและการบริหารศูนย์การค้า รวมถึงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กรผ่านรูปแบบการแบ่งปันความรู้ “ยิ่งให้ ยิ่งรู้” และสื่อต่างๆ เช่น E-learning และ      

วีดิทศัน์ เป็นต้น 

 

การส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการปลูกจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม   

CPN ดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรมและคณุธรรม จึงส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคนปฏิบัติ

หน้าที่ภายใต้หลกับรรษัทภิบาล 6 ประการ “ซ่ือสัตย์สุจริต  เปิดกว้างโปร่งใส  ให้ความเป็นธรรม  ให้ความเสมอภาค  

ยึดม่ันคําสัญญา และ ใส่ใจดูแลสังคม”  ควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมองค์กร คือ สร้างสรรค์ด้วยความเชื่อม่ัน สู่

ความเป็นเลิศร่วมกัน   ผ่านนโยบาย แนวทางในการปฏิบติังาน และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมต่างๆ อาทิ การเน้นเร่ืองหลัก

บรรษัทภิบาลและค่านิยมองค์กรในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ การกําหนดให้วาระการประชมุเร่ืองบรรษัทภิบาลเป็นหนึง่ใน

หวัข้อการประชมุประจําเดือน การจดัประกวดโครงการด้านค่านิยม การจดักิจกรรม “CPN อาสา” เพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วม

ในการตอบแทนสิ่งที่ดีต่อชมุชนและสงัคม (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน”) รวมถึงการสํารวจความ
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คิดเห็นของพนกังาน (Employee Opinion Survey หรือ EOS) การแสดงความคิดเห็นของพนกังานผ่าน ตู้ปณ.99 และกล่อง

รับฟังความคิดเห็น (idea-BOX) การรับฟังเสียงของเพ่ือนพนกังาน (Voice of Internal Customer หรือ VoIC) อีกทัง้มีการให้

รางวลั “คนดี คน CPN” แก่พนกังานที่ปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย จากความเอาจริงเอาจังในด้านการดําเนินงานตาม

หลกับรรษัทภิบาลของทัง้ระดบับริหารและพนกังานทําให้ CPN ได้รับการประเมินผลการรายงานการกํากับดูแลกิจการใน

ระดบัดีเลิศ (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

การสร้างบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม   

 “CPN ยิ่งให้ยิ่งรู้” 

เพ่ือส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ CPN จึงสนบัสนนุให้หนว่ยงานทัว่ทัง้องค์กรจดักิจกรรม ”ย่ิงให้ย่ิงรู้” โดย

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเร่ืองราวดีๆ ระหวา่งผู้บริหารกับพนกังาน และ ระหว่างเพ่ือน

พนกังานด้วยกัน ก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร ยิ่งไปกวา่นัน้ เพ่ือให้คนที่มีความรักความสนใจในเร่ืองเดียวกัน

ได้แบ่งปันความรู้ระหว่างกันในบรรยากาศแบบครอบครัวเดียวกัน นอกจากนัน้ CPN ยงัได้จดัรายการ “CPN Radio – Boots 

up Your Life, Brighten up Your Health” ผ่านระบบเสียงตามสาย ซึ่งเป็นรายการสัน้ประกอบด้วยการให้ข้อมลูที่เป็น

สาระประโยชน์ระหว่างเวลางานพร้อมกับเสียงเพลง เพ่ือชว่ยให้พนกังานได้ผ่อนคลายจากการทํางานชัว่ขณะและรับทราบ

ข่าวสารความรู้ไปในเวลาเดียวกัน  

 

 “Dream Team” 

นอกจากการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์รายบุคคลแล้ว CPN ยังส่งเสริมกระบวนการคิดร่วมกันระหว่างกลุ่ม

คนทํางาน ภายใต้กรอบความคิดแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่จะฝึกให้พนักงานวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โครงการ “Dream Team” ได้ริเร่ิมขึน้ตัง้แต่ปี 2552 และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุก

ปี จนในปี 2554 CPN มีกลุ่ม Dream Team กว่า 90 กลุ่มกระจายอยูท่กุสาขา เพ่ือช่วยกันพฒันางานภายในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพสงูขึน้   

 

 “CPN Quality Award” 

นวตักรรมส่วนหนึ่งของ CPN เกิดขึน้จากการผลกัดนัผ่านโครงการ “CPN Quality Award” ที่ส่งเสริมให้พนักงาน

ระดบัจดัการในแต่ละฝ่ายและแต่ละสาขาร่วมกันคิด วิเคราะห์ และหาแนวทางที่จะช่วยให้สาขาหรือหน่วยงานของตน

บรรลผุลสําเร็จตามภารกิจและเป้าหมายขององค์กร โดยในปี 2554 โครงการ CPN Quality Award  มีเป้าหมายเพ่ือยกระดบั

การทํางานของระดบัจดัการให้มุ่งเน้นกลยทุธ์ (Strategic Focus) และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลจริง (Fact-based 

Management) โดยโครงการที่ผ่านการคดักรองทัง้ในด้านของความคิดสร้างสรรค์และก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ จะถูกนํามา

เสนอในงาน CPN Productivity Contest ซึ่งจดัเป็นประจําปี ตัง้แต่ปี 2553 เพ่ือแบ่งปันความรู้ให้เพ่ือนพนักงานด้วยกันได้

เลือกสรรและนําไปประยกุต์ใช้กับหน่วยงานตนเอง 
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การพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award) 

CPN ศึกษาและนําเอาเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award มาเป็นกรอบในการพัฒนา

ระบบงานด้านการบริหารศนูย์การค้าตัง้แต่ปี 2552 โดยในปี 2554 มี 3 ศนูย์การค้านําร่อง คือ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์

พอร์ต เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม2 เป็นตวัแทนเข้าร่วมประกวดรางวลัคณุภาพแห่งชาติ สําหรับ

ศนูย์การค้าอ่ืนๆ ที่แม้จะไม่ได้เข้าร่วมประกวดในปีที่ผ่านมา แต่ก็มีพฒันาระบบการบริหารภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนาํกรอบ

การประเมินผลการบริหารงานตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติมาประยกุต์ใช้ 

 

จากความมุ่งมัน่ ทุ่มเท รวมทัง้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมงานของศนูย์การค้านําร่อง ส่งผลให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้รับรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจําปี 2554 โดย

รางวลัอนัทรงเกียรตินีถื้อเป็นเคร่ืองยืนยนัระบบการบริหารศูนย์การค้าของ CPN ที่มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ซึ่งความรู้ 

ประสบการณ์ และระบบการทํางานที่ทีมงานเรียนรู้และพัฒนาจากสองโครงการนําร่องนี ้จะถูกนําไปขยายผลยังทุก

ศนูย์การค้าอ่ืนภายใต้การบริหารงานของ CPN เพ่ือการยกระดบัการบริหารจดัการของศนูย์การค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล   

 

การบริหารงานตามระบบมาตรฐานการทาํงานสากล (International Standard Management) 

CPN นําระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร ดงันี ้

 

การบริหารจดัการศนูย์การค้าตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 

ISO 9001:2008 เป็นมาตรฐานระบบบริหารงานด้านคณุภาพขององค์กร ที่ CPN นํามาปฏิบติัเพ่ือให้ผู้ เข้ามาใช้

บริการและผู้ เชา่พืน้ที่เกิดความพึงพอใจสงูสดุ โดย ISO 9001:2008 เป็นกระบวนการบริหารงานที่มคีวามเชื่อมโยงกนัอย่าง

เป็นระบบและมีการพฒันาด้านการบริการอยา่งต่อเนื่อง  

ในปี 2554 ที่ผ่านมา CPN ได้ขอรับการยกระดบัการรับรองระบบบริหารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็น 

ISO 9001: 2008 สําหรับ 12 โครงการ ได้แก่ เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 

2, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซน็ทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3, เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา, เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์

พอร์ต, เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และเซน็ทรัลเฟส

ติวลั พทัยา บีช  พร้อมทัง้ขอรับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมใน 3 โครงการใหม่ คือ เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ, เซ็นทรัลพลาซา 

อดุรธานี และ เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น ทําให้ CPN มีศนูย์การค้าที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 

9001: 2008 แล้วจํานวน 15 โครงการ 

 

ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 

ISO 14001:2004 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม โดย CPN ตระหนกัถึงความสําคญัของการ

จดัการสิ่งแวดล้อม จึงได้นํามาตรฐานดงักลา่วมาปฏิบติัเพ่ือให้การพฒันาทางธรุกิจดําเนินควบคู่ไปกับการดแูลสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบติังานจึงมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดมลพิษและจดัให้มีการพฒันาระบบดแูลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

ในปี 2554 ที่ผ่านมา CPN ได้ขยายระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก 4 โครงการ

ที่ได้รับการรับรองแล้ว คือ เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา ไปยงัอีก 2 โครงการ คือ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ทําให้ CPN มี

ศนูย์การค้าที่ได้รับการรับรองระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จํานวน 6 โครงการ 

ด้วยความมุ่งมัน่การจดัการสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายของบริษัททีกํ่าหนดเป้าหมายให้ศนูยก์ารค้าของ CPN เป็น 

Green Building จึงได้ดําเนินการสร้างระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน 

ISO 14001:2004 ให้ครอบคลมุทกุศนูยก์ารค้าภายใต้การบริหารของ CPN ต่อไป 
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การจดัการ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากดั(มหาชน) 
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การควบคุมภายใน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

การควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายใน ประจําปี 2554 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555       

โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์เป็นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วยการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ส่วน โดยมีเกณฑ์และผลการ

ประเมินดงันี ้

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

ร้อยละ 80 ขึน้ไป  :  ระบบการควบคมุภายในอยู่ในระดบัดี 

ร้อยละ 60-79  :  ระบบการควบคมุภายในอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ 

ต่ํากวา่ร้อยละ 60  :  ระบบการควบคมุภายในต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
 

ผลการประเมิน : ระดบัการควบคมุภายในทัง้ 5 ส่วน อยู่ในระดบัดี 

ส่ิงที่ประเมิน คะแนน 

ส่วนที่ 1  การควบคมุด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม  87.35% 

ส่วนที่ 2 การควบคมุด้านบริหารความเสีย่ง  83.60% 

ส่วนที่ 3 การควบคมุด้านการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  88.76% 

ส่วนที่ 4 การควบคมุด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู  89.57% 

ส่วนที่ 5 การควบคมุด้านระบบการติดตามและประเมินผล  93.94% 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดการประเมินในแต่ละหวัข้อ ดงัต่อไปนี ้

ส่วนที่  1 การควบคุมด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (คะแนน 87.35%) 

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกําหนดผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และวัดผลด้วยการกําหนดตัวชีว้ ัด (Key 

Performance Indicators : KPIs) เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีระบบการจ่ายค่าตอบแทน

โดยการพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนกังาน การปรับค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล โดยผ่านระบบการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชีว้ ัดรายบุคคล ซึ่ง

ประกอบด้วย ตัวชีว้ ัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงาน (Division/Department KPIs) และตัวชีว้ ัด

ระดบังานตามหน้าที่ (Operation KPIs) โดยมีการเทียบเคียงกับการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ขององค์กรอ่ืนที่อยู่

ในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือธุรกิจเดียวกันกับบริษัท 

บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสม ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามผงัโครงสร้างองค์กร 
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การควบคุมภายใน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

บริษัทมีนโยบายการจดัการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงไว้ในจรรยาบรรณและ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนีย้ ังมีแนวปฏิบัติเฉพาะเร่ือง ได้แก่ การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  การถือครอง

หลกัทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายและระเบียบบริษัท หากมีการฝ่าฝืน 

บริษัทมีระเบียบการจัดซือ้จัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและอํานาจอนุมัติ    

ต่างๆ ให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยระเบียบฉบับล่าสุดได้ปรับปรุงและประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554  ซึ่งระเบียบ

ปฏิบัติจะยึดหลัก Check and Balance เพ่ือป้องกันการทุจริต โดยผู้ พิจารณาอนุมัติจะต้องไม่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในการเข้าทํารายการ 

บริษัทยึดถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดแูลกิจการที่คณะกรรมการอนมุติั 

 

ส่วนที่   2   การบริหารความเส่ียง (คะแนน 83.60%) 

บคุลากรทกุระดบัเป็นเจ้าของความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบติังานของตนเอง และมีหน้าที่ป้องกันและควบคุม

ความเสี่ยงนัน้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กรและระดบัปฏิบัติการดูแลความเพียงพอและเหมาะสม

ของการดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดย 

1.บริษัทมีการประเมินอย่างสมํ่าเสมอว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจยัใดบ้างที่เป็นปัจจยัความเสีย่งทัง้ทีม่า

จากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั    

2. บริษัทได้มีการวิเคราะห์ว่าเหตกุารณ์ใดที่จะทําให้ปัจจยัที่เป็นความเสี่ยงนัน้เกิดขึน้ 

3. บริษัทกําหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยงรวมทัง้มาตรการในการ

ลดความเสี่ยงเหล่านัน้ 

4. บริษัทได้แจ้งให้พนกังานทกุคนที่เก่ียวข้องรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ 

5. บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบติัตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 

ส่วนที่   3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (คะแนน 88.76%) 

บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และอํานาจอนุมัติวงเงินเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ข้อบงัคบัของคณะกรรมการบริหาร ข้อบงัคบัของคณะกรรมการจดัการ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท 

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบ

ซึ่งกันและกัน (1) หน้าที่อนมุติั (2) หน้าที่บนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน 

ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักลา่ว บริษัท

มีมาตรการที่รัดกุมเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมนัน้ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมัติที่กําหนดตามนโยบายการทํารายการที ่

เก่ียวโยงกัน โดยผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมไม่ได้เป็นผู้ อนุมัติธุรกรรม เช่น ในกรณีที่มีการนํารายการที่เก่ียวโยงกันเสนอ
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คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมใน

การพิจารณารายการนัน้ และคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทํา

กับบคุคลภายนอก (on arms’ length basis)  

ในกรณีที่ได้มีการอนมุติัธุรกรรมกับผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว ได้มกีารติดตาม

ให้ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท บริษัทปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาต่างๆ ที่ทํากับผู้มี

ส่วนได้เสียต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การชําระคืนเงินกู้ มีการชําระเงินตามกําหนด การชําระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจน

เง่ือนไขการให้บริการแก่ลกูค้ามีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญาอยู่เสมอ เป็นต้น 

บริษัทมีการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการจดัทําสรุปรายงาน

ฝ่ายจดัการทกุเดือน และมีการรายงานให้คณะกรรมการทราบทกุไตรมาส 

บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยกําหนดเป็น

จรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดแูลกิจการและถือเป็นส่วนหนึ่งของวินยัของบคุลากรทุกระดับ ทัง้นี ้เพ่ือลดความเสี่ยงใน

การประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท 

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีเร่ืองที่ถกูฟ้องร้องจากการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่

คู่สญัญาที่เก่ียวข้องกับบริษัทดําเนินการที่ขดัต่อกฎหมาย เช่น คู่สญัญาติดป้ายโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่างๆ ภายใน

ศนูย์การค้า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการกระทําที่ขดัต่อ พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 บริษัทจะประสานงานโดย

แจ้งให้คู่สญัญาซึ่งเป็นเจ้าของป้ายทําการแก้ไขให้ถกูต้อง เป็นต้น 

 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (คะแนน 89.57%) 

ฝ่ายจดัการมีการนาํเสนอข้อมลูที่สาํคญัต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาอยา่งเพียงพอ ได้แก่ รายละเอียดของ

เร่ืองที่เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ ตลอดจนปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผล

ต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการ เป็นต้น 

สํานกัเลขานกุารบริษัทจดัส่งหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุทีร่ะบขุ้อมลูที่จาํเป็นและเพียงพอ

ต่อการพิจารณาก่อนการประชมุ ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุประมาณ 7 วนั 

รายงานการประชมุคณะกรรมการมกีารบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการใน

เร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการที่มีความเห็นแตกต่างกับเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

บริษัทได้จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนโดยแยกเป็นแต่ละประเภทอย่าง

เหมาะสม ดงันี ้ 

ด้านรายรับ :  มีการจดัเก็บด้วยระบบ Electronic โดยระบบจะจดัเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินอตัโนมติั ซึ่งได้รับ

อนญุาตจากกระทรวงพาณิชย์เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

ด้านรายจา่ยและการบนัทกึบญัชี : มีการจดัเก็บเอกสารแยกเป็นหมวดหมู่อยา่งชดัเจน โดยจดัเก็บทัง้ในระบบ 

(Electronic) และนอกระบบ (Hard Copy) โดยมีเลขทีเ่อกสารอ้างอิงที่สามารถสืบค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว                                      

ทัง้นี ้บริษัทไมเ่คยได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีวา่บริษัทมีข้อบกพร่องในเร่ืองการจดัเก็บเอกสารดงักลา่ว 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับนโยบายบญัชี ฝ่ายจดัการมีการนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับความจําเป็นและ

เหตผุลตลอดจนผลกระทบต่างๆ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนดําเนินการทกุครัง้ 

ผู้บริหารระดับสงูหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทําหน้าที่สื่อสารข้อมลูสําคญัสู่พนกังานและสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ 

รวมทัง้มีระบบการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และมาตรการคุ้มครอง

สิทธิผู้แจ้งเบาะแส 

 

ส่วนที่   5  ระบบการติดตามและประเมินผล (คะแนน 93.94%) 

คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ทุกไตรมาส 

และมีการนําส่งผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายเดือน 

เมื่อผลการดําเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย ฝ่ายจดัการจะวิเคราะห์หาสาเหตแุละปรับปรุงการดําเนินงานโดยเร็ว 

บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในที่วางไว้อย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้การดําเนินงาน

ตามแผนงานของสํานกัตรวจสอบภายในของบริษัท 

บริษัทได้กําหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา 

เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร 

บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต 

หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง

และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

บริษัทมีการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองโดยผู้ บริหารร่วมกับสํานักตรวจสอบภายใน และ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้ในปี 2554 บริษัทจัดให้มี หน่วยงานอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์      

คเูปอร์ส เอ บี เอ เอส จํากัด ทําการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ              

________________________________________________________________________________ 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน โดยนายไพฑูรย์ ทวีผล 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงิน 

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และนางสุนันทา ตุลยธัญ เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จึงมีผล

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 21 มกราคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน  

ในปี 2553 การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบมทีัง้สิน้ 11 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทกุคนเข้าร่วมการประชุม

ทกุครัง้ ซึ่งการประชมุในบางครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชี        

ผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการจากภายนอกอ่ืนที่ไม่เป็นผู้บริหารตามวาระอันสมควร และได้รายงาน แสดงความเห็น 

รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 6 ครัง้ สรุปสาระสําคญัของผลการดําเนินงานและการให้ความเหน็ในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้

 

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี นโยบายบัญชีที่สําคัญ รายการ

ทางการเงินที่มีนยัสําคญั และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกบั

ฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึน้ตามหลกัการ

บญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีความถกูต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายการบญัชีมีความสมเหตสุมผล    

 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงและการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในและของผู้ สอบบัญชี

เก่ียวกับการประเมินระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้การปรับปรุงการ

ปฏิบติังานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานดงักล่าว และพิจารณากระบวนการภายในเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแส

และการรับข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้สอบทานแผนงานประจําปี (Risk-based Audit Plan) ผลการปฏิบติังาน

ตามแผนงานดงักล่าว และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน รวมทัง้ได้หารือกับผู้บริหารสํานัก

ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนัน้ได้มีการทบทวนกฏบตัรของสํานกัตรวจสอบภายใน

ให้ครอบคลมุและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยให้มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 24 มกราคม 2554 เป็นต้นไป คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสม  
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การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ของฝ่ายจดัการอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทมีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท    

 

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องจํานวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้

ความสําคญัอย่างยิ่งต่อรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท จึงได้ให้ผู้สอบบญัชีเข้ามามีส่วนร่วมใน

การสอบทานและพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เก่ียวโยงกนัทีไ่ด้

พิจารณานัน้ เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความสมเหตสุมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์

สงูสดุต่อบริษัท  

 

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม จํานวน 1 ครัง้ เพ่ือขอความเห็น

จากผู้สอบบญัชีในเร่ืองการปฏิบติังานและการประสานงานร่วมกับฝ่ายจดัการที่เก่ียวข้อง และได้ประเมินผลการปฏิบติังานปี 

2553 ซึ่งเป็นปีที่ห้าของบริษัทสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และผลการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดบัน่าพอใจ 

ส่วนการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2554 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผล

การเปรียบเทียบการเสนอเง่ือนไข ขอบเขตและค่าบริการสอบบญัชีจากบริษัทสอบบญัชีจํานวน 4 ราย ร่วมกับฝ่ายจัดการ 

โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทสําหรับปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 1,510,000 บาท 

 

ความเห็น และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลใน

ภาพรวมเป็นรายคณะประจําปี 2553 เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2554 ใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หมวดการฝึกอบรมและทรัพยากร หมวดการประชุม หมวดกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวด

ความสมัพนัธ์กับผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชีและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวม

ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานอย่างเพียงพอและครบถ้วน   
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รายการอื่นที่ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนปรับปรุงกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลมุและเหมาะสมมาก

ขึน้ และประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปแทนฉบบัเดิม 

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ประชมุร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นวาระเฉพาะ    

1 ครัง้ เพ่ือหารือร่วมกันในประเด็นสําคญัด้านแนวทางการพฒันาการกํากับดแูลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยทุธ์

ระดบัองค์กร รายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการดําเนินการภายหลังเหตุการณ์

เพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิล์ด โดยได้ข้อสรุปแนวทางการดําเนินงานที่ควรจะเป็นอย่างชัดเจน เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา   

 

 

 

 

                               นายไพฑรูย์  ทวผีล 

                                                                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                 28 กุมภาพนัธ์ 2554 
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 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) รายการระหวา่งกนั 

รายการระหว่างกัน 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าพืน้ทีศู่นย์การค้า และประกอบธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความสําเร็จตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจที่ผ่านมาของ CPN ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก

การที่ CPN เป็นหน่ึงในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้ นําในธุรกิจค้าปลีกมายาวนานกว่า 60 ปี โดยกลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจที่

หลากหลาย ทัง้ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทกว่าหลายร้อยย่ีห้อ

และผลิตภณัฑ์ และธุรกิจในกลุ่มดงักล่าวเป็นผู้ เช่าพืน้ที่ใหญ่และผู้ เช่าพืน้ที่ร้านค้าในแต่ละศูนย์ของ CPN จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจ

ต่างๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั CPN ทีช่่วยเพิ่มอตัราการเช่า และสร้างความมัน่ใจแก่ลูกค้ารายอ่ืนๆ ให้มาเช่าพืน้ที่

ภายในศูนย์การค้าของ CPN ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยนัความสําเร็จของโครงการต่างๆ และสร้างผลตอบแทนทีด่ีให้กับผู้ ถือหุ้นของ CPN จาก

ความสมัพนัธ์ทางการค้าดงักล่าวข้างต้นระหวา่ง CPN และกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน จึงเป็นจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจ

ของ CPN ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบัดูแลให้มีการทาํรายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง มีการกําหนดนโยบายการประกอบธุรกิจระหว่างกันที่ชัดเจน มีการพิจารณาราคาและเง่ือนไขให้เป็นไป

ตามปกติธุรกิจ มีการสรุปรายการทีเ่ก่ียวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ  การขออนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และมีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการทํารายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทและ

บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินประจําปี 2554 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทํารายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่ม 

จิราธิวฒัน์ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 

รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดงัต่อไปนี ้

1. รายได้จากกิจการและบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนั ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่และการให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า, 

รายได้จากการให้เช่าทีด่ิน, รายได้ค่าบริหารงาน และ  รายได้อ่ืนๆ จากค่าเบีย้ประกนัภยั, ค่าภาษีโรงเรือน, ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย, 

ค่าธรรมเนียมคํา้ประกัน และค่าบริการต่างๆ ที่เ รียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งในปี 2554 รวมจํานวน 1,965  

ล้านบาท 

 ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

    บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าและให้บริการพืน้ทีค้่าปลีกภายในศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัย 

ศูนย์อาหาร สวนนํา้และสวนพกัผ่อน ทีต่ัง้อยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า ตลอดจนเป็นผู้ ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า

ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกนับริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้าปลีกและร้านอาหาร

แบรนด์ชัน้นําต่างๆ ซึ่งเป็นกิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีรายได้จากรายการค้าที่เป็นไปตามปกติ

ธุรกิจและเง่ือนไขการค้าทัว่ไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 

นอกจากนี ้ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้าปลีกและร้านอาหารแบรนด์ชัน้นําในศูนย์การค้าจะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามา

ใช้บริการในศูนย์การค้ามากขึน้ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนด

อตัราค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ เพื่อเรียกเก็บจากกิจการและบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนั ดงันี ้ 
 

-   อตัราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณูปโภค จากการให้เช่าพืน้ที่ในศูนย์การค้าที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการที่

เก่ียวข้องกนัจะเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกับร้านค้าอ่ืนที่เช่าอยู่บริเวณติดกันหรือใกล้เคียงกัน และอยู่ใน 

ชัน้เดียวกนัจะมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการใกล้เคียงกัน ทัง้นีอ้ัตราค่าเช่าจะขึน้อยู่กับ ทําเล ขนาดพืน้ที่ รูปแบบการเช่า 

ระยะเวลาทีเ่ช่า และประเภทของการเช่า และเป็นไปตามหลกัการของรายการค้าทีเ่ป็นปกติธุรกิจทีม่ีเง่ือนไขการค้าท◌ั◌่วไป 
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- รายได้อ่ืน ที่เกิดขึน้จากการเรียกเก็บ ค่าเบีย้ประกันภัย,  ค่าภาษีโรงเรือน, ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย,  ค่าธรรมเนียม          

คํา้ประกนั และค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่เช่าพืน้ที่ในศูนย์การค้านัน้ บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่จะเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้กบักิจการทีเ่ก่ียวข้องกันและลูกค้าทัว่ไป โดยคิดจากต้นทุนที่เกิดขึน้จริงใน

การดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลักษณะการเช่าพืน้ที่ และหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มี

เง่ือนไขการค้าท◌ั◌่วไป 
 

- รายได้จากการให้เช่าที่ดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการของ

บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการ

พฒันาโครงการขึน้มาบนทีด่ินแปลงเดียวกนันัน้ จะดําเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหน่ึงเป็นผู้ ซือ้หรือเช่าที่ดินทัง้แปลงจาก

เจ้าของทีด่ิน และนําทีด่ินให้อีกบริษัทหน่ึงเช่าหรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพืน้ที่ที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จริง หรือ

ในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง  ซึ่งรายได้ในการ

ให้เช่าทีด่ินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 
 

- รายได้จากการให้เช่าพืน้ทีข่นาดใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันตัง้แต่ขัน้ตอนการ

ออกแบบโครงการ โดยอตัราค่าเช่าจะคํานวณจากต้นทนุค่าทีด่ินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบีย้ทีเ่กิดขึน้จริงและค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงาน ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่าพืน้ทีใ่หญ่ในโครงการศูนย์การค้าจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 
 

  รายละเอียดรายได้จากกิจการและบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 

กิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน มลูค่ารายการ 

ระหวา่งกัน 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 

1.1 กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(“CRC”) 

(กลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) 

1,021 -   บริษัทฯ มรีายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค  และ

รายได้อื่นๆ จากการให้เช่าพืน้ท่ีในศูนย์การค้าแก่ธุรกิจในกลุ่ม CRC  

ซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจท่ีมเีงือ่นไขการค้าท่ัวไป 

1.2 กลุม่บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติง้กรุ๊ป จํากัด (“CMG”) 

(กลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) 

270 -   บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค และ

รายได้ อ่ืนๆ จากการให้เช่าพืน้ท่ีในศูนย์การค้าแก่กิจการในกลุ่ม 

CMG ซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจท่ีมเีงือ่นไขการค้าท่ัวไป 

1.3 กลุ่มบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 

(มหาชน) (“CHR”)  

(กลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) 

80 -   บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค และ

รายได้ อ่ืนๆ จากการให้เช่าพืน้ ท่ีธุร กิจ รั บบริการซักรีดภายใน

ศูนย์การค้า และอาคารสํานักงานแก่กิจการในกลุ่ม CHR  ซึ่งเป็น

รายการปกติธุรกิจท่ีมเีงือ่นไขการค้าท่ัวไป 

-   กองทุนร วมธุร กิจ ไทย  4 ไ ด้ ทํ าสัญญาใ ห้เ ช่ าช่วง ท่ีดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์  กับ บริษัท  โรงแรม

เซ็นทรัลเวิลด์  จํากัด จํานวนประมาณ 2.53 ไ ร่ ระยะเวลา 29 ปี 

สัญญาสิน้สุด วันท่ี  22  ธันวาคม 2575  เ พื่อพัฒนาโร งแร ม  

ท่ีจอดรถ และ Convention Hall  อัตราค่าเช่าระหวา่งกันเป็นไปตาม

หลักการคํานวณค่าเช่าท่ีดินของบริษัทฯ และต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริง  

โดยมกีารคิดค่าเช่าเป็น 2 สว่น คือ ค่าเช่าช่วงจ่ายล่วงหน้าในปีท่ีทํา

สญัญา และค่าเช่าช่วงรายปี 
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กิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน มลูค่ารายการ 

ระหวา่งกัน 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 

1.4 กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด 

(“CRG”)  

(กลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) 

153 -   บริษัทฯ มรีายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้

อื่นๆ จากการให้เช่าพืน้ท่ีในศูนย์การค้าแก่ธุรกิจในกลุ่ม CRG ซึ่งเป็น

รายการค้าปกติธุรกิจท่ีมเีงือ่นไขการค้าท่ัวไป 

1.5 กิจการอื่นๆ ท่ีมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บ ริหาร หรือผู้ มี

อํานาจควบคุม 

440 -   บริษัทฯ มรีายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้

อื่นๆ จากการให้เช่าพืน้ท่ีในศูนย์การค้าแก่กิจการท่ีเก่ียวโยงกัน เช่น  

ภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่ น ฟูจิ, เซน, อากะ3, ห้องอาหารซากุระ3, เดอะบาร์

บีคิวพลาซา, ไทยพ3รีวลิเลจเฮลธ์แคร์ สปา, เดอะ 3บอดี ้ช็อป, รากาซเซ 

เป็นต้น 3โดยเป็นรายการปกติธุรกิจท่ีมเีงือ่นไขการค้าท่ัวไป 

-   บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ขอนแก่น จํากัด ได้ทําสัญญาให้เช่าช่วงท่ีดิน

และสิ่งปลูกสร้าง กับ บริษัท บิ๊กซี  แฟร่ี จํากัด  จํานวน 21 ไร่ 33 

งาน  ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิน้สุดในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2569 

เพือ่พฒันาเป็นท่ีจอดรถ  อัตราค่าเช่าระหวา่งกันเป็นไปตามหลักการ

คํานวณค่าเช่าท่ีดินของบริษัทฯ และต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีการ

คิดค่าเช่าเป็นรายปี 

หมายเหตุ :  

1) CRC ดําเนินธุรกิจค้าปลีกโดยประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, 

เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, โฮมเวร์ิค, ออฟฟิศ ดีโปท์ (franchise), มาร์ซ แอนด์ สเปนเซอร์ (franchise), วัตสัน (joint venture), มูจิ 

(franchise) เป็นต้น 

2) CMG ดําเ นินธุรกิจนําเ ข้า ผลิต จัดจําหน่าย และขายสินค้าอุปโภคและบริโภคทัง้ท่ีเป็น International Brands และ House Brands 

ประกอบด้วย 

 2.1) กลุ่มเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย เช่น 5cm, Benetton, Dorothy Perkins, Energie, Evoluzine, Hush Puppies, FCUK, G2000, izzue, 

Jockey, Lee, Miss Selfridge, Wrangler, Topshop Topman, Sasch เป็นต้น 

 2.2) กลุม่เคร่ืองสาํอาง เช่น CLARINS, Elizabeth Arden, Laura Mercier, PAYOT, H2O+ เป็นต้น 

 2.3) กลุม่นาฬกิา เช่น Guess, Casio, Marc Ecko, Nautica เป็นต้น 

 2.4) กลุม่สนิค้าเบ็ดเตลด็ เช่น Samsonite, Pentax, Prince, Casio, Kawai เป็นต้น 

3) CHR ดําเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  

4) CRG ดําเนินธุรกิจอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Beard Papa’s, 

Chabuton, Cold Stone Creamery, RYU Shabu Shabu, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace เป็นต้น 

 

2. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้กบักิจการและบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ที่ในศูนย์การค้า ค่าเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงาน โดยในปี  2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้กบักิจการทีเ่ก่ียวข้องกนัจํานวน 549 ล้านบาท 

 ความจําเป็นและสมเหตสุมผลของรายการ 

-   การเช่าทีด่ินจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าขึน้มาบนที่ดินแปลงเดียวกัน

กบัโครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่

เหมาะสม ซึ่งการพฒันาโครงการขึน้มาบนทีด่ินแปลงเดียวกนันัน้จะดําเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหน่ึงเป็นผู้ ซือ้หรือเช่า  
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ทีด่ินทัง้แปลงจากเจ้าของที่ดิน และนําที่ดินให้อีกบริษัทหน่ึงเช่าหรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพืน้ที่ที่ต้องการในราคาทุนบวก   

ดอกเบีย้ทีเ่กิดขึน้จริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดที่

เก่ียวข้อง  ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าทีด่ินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจํา

ทกุปี 

-   การเช่าพืน้ทีใ่นศูนย์การค้า ในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคารจะถูก

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อาคารศูนย์การค้าและอาคารห้างสรรพสินค้า ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯจะเข้าไปเช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่จาก     

ส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าเพื่อพฒันาเป็นพืน้ทีข่าย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนทีจ่ะได้รับเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

เทยีบกบัต้นทนุค่าเช่าพืน้ทีท่ีบ่ริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่า   

พืน้ทีข่นาดใหญ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลักการเดียวกันกับกรณีที่บริษัทฯ ให้เช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่แก่   

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพืน้ทีใ่หญ่จะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็น

ประจําทกุปี     

-   การวา่จ้างกิจการที่เก่ียวข้องกันเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก

ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก และความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็น

สําคญั โดยผลตอบแทนทีบ่ริษัทฯ จ่ายให้แก่ทีป่รึกษาทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกันนัน้เป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้

จริงของผู้ ให้บริการจดัสรรตามการให้บริการ 

 -   การทาํประกนัภยักบับริษัททีเ่ก่ียวข้องกนั ซึ่งมีการกําหนดราคาและเง่ือนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการ

เสนอราคาของนายหน้าประกนัทีม่ีราคาและเง่ือนไขทีเ่ป็นประโยชน์กบับริษัทมากทีสุ่ด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่าง

น้อย 2 ปี  ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ เสนอราคาเปรียบเทยีบ บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิทาํรายการในราคาเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา 

โดยขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการทาํประกนัและสภาวะตลาดด้านการประกนัในขณะนัน้ 

 

ลกัษณะรายการค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้กบักิจการและบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 

2.1 บริษัทฯ เช่าทีด่ินจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CRC ที่มีกลุ่มจิราธิวฒัน์เป็น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นทีต่ัง้ศูนย์การค้าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา  และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

2.2 บริษัทฯ เช่าช่วงทีด่ินจาก บริษัท เซ็นทรัลพทัยา จํากดั บริษัทย่อยของ บริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ที่มี

กลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา) เพื่อเป็นที่ตัง้ศูนย์การค้าในโครงการ

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา  

2.3 บริษัทฯ เช่าพืน้ทีใ่นอาคารบางส่วนของ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นทส์โตร์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลุ่มจิราธิวฒัน์เป็น

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในโครงการ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 

เพื่อนําพืน้ทีม่าพฒันาเป็นพืน้ทีข่ายเพิ่มเติมจากส่วนทีบ่ริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าทีด่ิน  

2.4 บริษัทฯ เช่าช่วงทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล  พลาซา ลาดพร้าว กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จํากัด 

(“CID”) ซึ่งเป็นบริษัททีม่ีกลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของกรรมสิทธิ์ทีด่ินคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) โดย

เช่าช่วงเป็นระยะเวลา 20 ปี สญัญาสิน้สุดวนัที ่18 ธนัวาคม 2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CID 

ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 16,178.32 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นที่ไม่มี

ส่วนได้เสียในทีป่ระชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2552 เมื่อวนัที ่25 มีนาคม 2552   

2.5 บริษัทฯ วา่จ้างให้ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนทส์โตร์ จํากดั (“HCDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CRC ที่มีกลุ่มจิราธิวฒัน์

ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารและทีป่รึกษาในการบริหารงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต่างๆ รวมถึงการให้
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ข้อแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ  ทัง้นี ้กรรมการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเหน็วา่การให้บริการของ HCDS เป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากประสบการณ์อัน

ยาวนาน  และความรู้  ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดีของ HCDS  ประกอบกบั ราคาและเง่ือนไขที่ HCDS เสนอ

เรียกเก็บค่าบริการมีความสมเหตุสมผล  โดยรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2553 

2.6 โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี (เดิมชื่อ”โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ซือ้กิจการมาพร้อมกับโครงการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เดิมชื่อ”ศูนย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) เมื่อปี 2552  บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัท 

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CHR ที่มีกลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้

บริหารงานโรงแรม โดยอัตราค่าบริหารงานที่เ รียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด ที่มีเ ง่ือนไขการค้าทั่วไป

เทยีบเคียงได้กบัการทาํรายการกบับุคคลอ่ืน 

2.7 บริษัทฯ มีการซือ้สินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ กลุ่ม CRC เช่น วสัดุและอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ , 

กลุ่ม CHR เช่น บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองดื่ม, กลุ่ม CRG เช่น อาหารและเคร่ืองดื่ม และ กิจการอ่ืนๆ ที่มีบุคคลที่

เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุม ซึ่งการทํารายการระหว่างกัน

ดงักล่าวเป็นไปเพื่อสนบัสนุนรายการปกติธุรกิจของบริษัท ทีม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปเทียบเคียงได้กับการทํารายการกับ

บุคคลอ่ืน และมีการปฏิบตัิตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างทีบ่ริษัทฯ กําหนด โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

2.8 บริษัทฯ ทาํประกนัภยัศูนย์การค้าและอาคารสํานกังาน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภยั อนัมีสาเหตุมาจาก อุบัติเหตุ อุบัติภัย 

และภัยอ่ืนๆ และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกันภัยกับบริษัท ซี จี  โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลุ่ม 

จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

3. การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกบักิจการและบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 

นโยบายการกู้ยมืและการให้กู้ยมืกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการกู้ ยืมและให้กู้ ยืมทกุรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมกับกิจการหรือบุคคลที่

เก่ียวข้องของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 -  กรณีการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

  บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยกู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่มีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกัน

บริษัทย่อยสามารถให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทฯ ได้ หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจากเงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ในการ

ดําเนินงานและบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินกู้ จากบริษัทย่อย โดยจะเปิดเป็นบัญชีเดินสะพัดระหว่างกัน และ

จดัทําตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานการกู้ ยืมระหว่างกัน โดยคิดอตัราดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ถัวเฉลี่ยของ

ตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัท โดยผู้อนมุติัรายการระหว่างกัน ได้แก่ ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน รองกรรมการผู้ จัดการ

ใหญ่สายงานการเงินและบญัชี  และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามลําดบั  

 

 -  กรณีการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึ่งบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่า ร้อยละ 

99.99)  

 

  บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกู้ ของตวัเอง เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการ

ใช้เงินบริษัทร่วมค้าจะกู้ จากผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนมุติัรายการจากรองกรรมการผู้ จัดการ
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ใหญ่สายงาน การเงินและบญัชี กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ และมีการจัดทําตั๋ว

สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานในการกู้ยืมระหวา่งกัน โดยคิดอัตราดอกเบีย้อ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชัน้ดี

ของธนาคาร 

 

 -  กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึ่งบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลที่

เก่ียวข้องกนั) 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายทีจ่ะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลที่

เก่ียวข้องกนักู้ยืมเงิน โดยภายใน 5 ปีทีผ่่านมาบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าร้อยละ 

50 รวมถึงกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ในขณะที่ตามระเบียบหากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน การอนุมัติทํารายการ

จะต้องผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจดัทาํตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิด

อตัราดอกเบีย้อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชัน้ดีของธนาคาร 

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกบักิจการและบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 

ประเภทรายการ ณ 31 ธนัวาคม 2554  จํานวนเงิน หมายเหตุ 

3.1 เงินกู้ยืม(1)   

      1) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 4,478 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

      2) เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วมค้า       4 งบการเงินรวม 

3.2 เงินให้กู้ยืม(2)   

      1) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 15,761 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

      2) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า - งบการเงินรวม 

  หมายเหตุ :  
(1) เป็นการกู้ยืมประเภทไมม่หีลกัประกัน และมกํีาหนดชําระคืนเมือ่ทวงถาม คิดดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ของตราสารหนี ้ 

   ท่ีออกโดยบริษัท 
(2) เป็นการให้กู้ยืมประเภทไมม่หีลกัประกัน (ยกเว้นเงนิให้กู้ยืมแก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีมี

หลกัประกันเป็นท่ีดิน) และมกํีาหนดชําระคืนเมือ่ทวงถาม คิดดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ของตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัท  

 

4. การคํา้ประกนัหนีส้ินให้กบักิจการและบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 

  ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  

บริษัทฯ มีนโยบายคํา้ประกนัให้แก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลักประกันเพื่อคํา้

ประกนัหนีส้ินใดๆ ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะคํา้ประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านัน้ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคํา้

ประกนัจากบริษัทนัน้ๆ  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระการคํา้ประกนัแก่บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกนั อยู่ 3 ประเภท ดงัต่อไปนี ้

ประเภทภาระการคํา้ประกนั จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

4.1 ภาระการคํา้ประกนัเงินกู้ให้กบับริษัทย่อย  

      - กองทนุรวมธุรกิจไทย 5    600 

      - บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา บีช  จํากดั    270 

      - บริษัท โรงแรม ซีพีเอ็น พทัยา บีช  จํากดั 1,000 

      - บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จํากดั 

      - บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ จํากดั 

   800 

1,700 

รวม 4,370 

4.2 ภาระการคํา้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีให้กบับริษัทย่อย        24(1) 

4.3 ภาระการคํา้ประกนัวงเงินคํา้ประกันสาธารณูปโภคของบริษัทย่อย

กบัธนาคารพาณิชย์ไทย 

  274 

หมายเหตุ :  

(1)ณ 31 ธันวาคม 2554 ไมม่ภีาระหนีว้งเงนิเบิกเกินบัญช ี                    

  

ขัน้ตอนการอนุมัตทิาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

 การทาํธุรกรรมกบักิจการหรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ จะต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯเช่นเดียวกบัการทาํธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ มีอํานาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ 

โดยผู้ รับผิดชอบและผู้ ที่เก่ียวข้องกับการทํารายการจะต้องทําหน้าที่พิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการทีก่ระทาํกบับุคคลภายนอก และการทําธุรกรรมเป็นไป

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การอนมุตัิการทาํธุรกรรมกบักิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ

เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้อง บริษัทฯ กําหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดําเนินการ

ตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปทีค่ณะกรรมการกําหนด อยู่ในอํานาจของฝ่ายจัดการในการพิจารณารายการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ 

ขัน้ตอนการอนมุตัิของบริษัทฯ  ส่วนรายการประเภทอ่ืนๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีสํานักเลขานุการบริษัท

ช่วยกํากบัดูแลให้มีการปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เก่ียวโยงกันให้

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการออกประกาศว่าด้วยเร่ือง “นโยบายการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน” 

และมีการสื่อสารให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่ายนําไปปฏิบตัิ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทุกๆ สิน้ปีว่าในปีที่ผ่านมาไม่มี

การทํารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว  

โดยการทาํธุรกรรมกบักิจการหรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้ สอบ

บญัชี เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้อง 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

 เน่ืองจากการทาํธุรกรรมกบักิจการหรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับบริษัทฯ เป็นรายการค้าที่เกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ ดังนัน้ การทํา  

ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้อีกอย่างต่อเน่ืองในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการเก่ียวกับการ

พฒันาศูนย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จและเป็น 

ผู้ นําในตลาดตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทัง้นี ้นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือ 
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ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปและยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นสําคัญ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเง่ือนไข 

การค้าทัว่ไปในการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลที่เก่ียวโยงกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการประกอบ

ธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบตัิให้กบัผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1. การพฒันาโครงการศูนย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล 

*** เป็นหลกัการทีเ่ปิดเผยและถือปฏิบตัิตัง้แต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 *** 

 การพฒันาโครงการศูนย์การค้าให้ครบวงจร จําเป็นต้องมีองค์ประกอบทีจ่ะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัท มีความแข็งแกร่ง

มากขึน้ ซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองกบับริษัท ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่างๆ และธุรกิจ

โรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน และมี Brand ทีแ่ข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึน้ เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่บริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ทัง้นี ้การ

พฒันาโครงการศูนย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มีลกัษณะดงันี ้

1.1 การ ซือ้/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าทีด่ิน 

หลกัการ : บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซือ้หรือเช่าทีด่ินจากบุคคลภายนอก เพื่อนํามาพฒันาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับธุรกิจของ

บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหน่ึงซือ้หรือเช่าทีด่ินทัง้แปลงจากเจ้าของทีด่ิน เมื่อออกแบบโครงการแล้วเสร็จ บริษัทที่เป็น

ผู้ซือ้หรือเช่าทีด่ินจะขายหรือให้เช่าทีด่ินให้อีกบริษัทหน่ึง ตามสัดส่วนพืน้ที่ที่แต่ละบริษัทใช้พัฒนาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ายต่าง

รับผิดชอบค่าทีด่ินในส่วนของตนเอง) 

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาทนุบวกต้นทนุของเงินลงทนุ  

1.2 การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า กบัอาคารห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่างๆ 

หลกัการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ินส่วนทีอ่าคารของตนตัง้อยู่ ดังนัน้ ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าก่อสร้างอาคารในส่วน

ของตนเองด้วย 

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทุนที่เกิดขึน้จริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้ คํานวณค่าก่อสร้างและงานระบบให้

เป็นไปตามสดัส่วนพืน้ทีใ่ช้งานจริงอย่างยุติธรรม  

1.3 การก่อสร้างพืน้ทีร่่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพืน้ทีร่อบนอกอาคารศูนย์การค้า(Landscape) 

หลกัการ :  -  บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิอาคารทีจ่อดรถ และพืน้ทีร่อบนอกอาคารศูนย์การค้า โดยบริษัทจะรับผิดชอบต้นทุนพืน้ที่ส่วน

ร่วมทัง้หมด โดยถือเป็นการบริการให้แก่ลูกค้าทีม่าเช่าพืน้ทีศู่นย์การค้า  

 -  ห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่างๆ จะช่วยออกค่าก่อสร้างตามแนวทางปฏิบตัิดงันี ้ 

1) อาคารทีจ่อดรถ : ช่วยออกค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของค่าก่อสร้างในส่วนที่ห้างสรรพสินค้า และ BU 

ต่างๆ ต้องจดัให้มีตามกฎหมาย  

2) พืน้ทีร่่วม : ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสดัส่วนของพืน้ทีท่ ัง้หมด (Gross Area) 

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุทีเ่กิดขึน้จริง โดยมีวศิวกรทีป่รึกษาโครงการอิสระเป็นผู้ คํานวณค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามสัดส่วน

พืน้ทีใ่ช้งานจริงอย่างยุติธรรม 

1.4 การเช่าหรือให้เช่าพืน้ทีใ่หญ่ในโครงการศูนย์การค้า 

หลกัการ : บริษัทอาจมีการเช่าหรือให้เช่าพืน้ทีใ่หญ่ กบัห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่างๆ ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพืน้ที ่

ขนาดใหญ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ  

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุค่าทีด่ินและค่าก่อสร้าง รวมต้นทนุของเงินลงทนุ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
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2. การคิดค่าเช่าพืน้ที ่ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค 

หลกัการ : การคิดราคาค่าเช่าพืน้ทีร่ะยะสัน้ หรือค่าเช่าพืน้ทีร่ะยะยาว การคิดค่าบริการร่วม และ ค่าสาธารณูปโภค จากร้านค้าที่เป็น

ของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลทีเ่ก่ียวโยงทีม่าเช่าพืน้ทีศู่นย์การค้า หรือพืน้ทีเ่ช่าในการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษัท จะกําหนดราคาโดย

ใช้หลกัการเทยีบเคียงกบัการกําหนดราคาพืน้ทีส่ําหรับลูกค้าชัน้ดี โดยพิจารณาถึงทําเลที่ตัง้  ขนาดพืน้ที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลา

การเช่า ประเภทของการเช่า ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะได้รับนอกจากราคาค่าเช่า ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพในการ

ประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกนัในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : กําหนดราคาโดยใช้หลกัการเทยีบเคียงกบัการกําหนดราคาพืน้ทีส่ําหรับลูกค้าชัน้ดี  

 “ลูกค้าชัน้ดี” หมายถึง ลูกค้าทีม่ีศกัยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพืน้ที่จํานวนมาก หรือมีการเช่าพืน้ที่ในหลายโครงการ และมีส่วน

สนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จ  

เน่ืองด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองกบับริษัทหลากหลายประเภทและอาจมีการทํารายการระหว่างกัน ซึ่ง

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตัง้แต่ก่อตัง้บริษัท กลุ่มเซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความสําเร็จใน

การประกอบธุรกิจของบริษัทมายาวนาน  ดงันัน้ บริษัทจึงยงัคงมีการทาํรายการระหวา่งกนัอย่างต่อเน่ือง  โดยในการพิจารณาเก่ียวกับ

เร่ืองราคาและเง่ือนไข บริษัทยงัคงคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั 

3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

“ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย  ค่าธรรมเนียมคํา้ประกัน 

และค่าบริการต่างๆ ทีเ่รียกเก็บจากผู้ เช่าพืน้ที ่

หลกัการ : ในการดําเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกิดขึน้ ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

เหล่านีโ้ดยคํานวณจาก ต้นทนุทีเ่กิดขึน้จริงในการดําเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้อัตราที่เรียกเก็บจะขึน้อยู่กับประเภทของการเช่า และ

ลกัษณะการเช่าพืน้ทีซ่ึ่งอตัราทีเ่รียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัลูกค้าทัว่ไป  

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุทีเ่กิดขึน้จริง 

4. การทาํประกนัภยั / ประกนัสุขภาพกลุ่ม 

หลักการ : ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจําเป็นต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้าประกันแต่ละราย โดยมี

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบริษัทนายหน้าประกนั ซึ่งในขัน้ตอนการพิจารณาคดัเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้ บริหารของ

บริษัททีม่ีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนัเข้าร่วมพิจารณา 

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้าประกันที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็น

ประโยชน์กบับริษัทมากทีสุ่ด โดยเปรียบเทยีบราคาย้อนหลงัอย่างน้อย 2 ปี  ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทจะต้อง

พิจารณาอนมุตัิทาํรายการในราคาเทยีบเคียงกบัปีทีผ่่านมา โดยขึน้อยู่กับเง่ือนไขการทําประกันและสภาวะตลาดด้านการประกันใน

ขณะนัน้ 

5. การจดัซือ้-จดัจ้าง 

  “การจดัซือ้” หมายถึง การจดัซือ้วสัดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือสินค้า รวมทัง้การเช่าและเช่าซือ้ 

“การจัดจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ ขาย ผู้ ผลิต ผู้ รับเหมาหรือผู้ จัดทํา ดําเนินการผลิต จัดทํา จัดการ จัดประกอบหรือ

ก่อสร้าง ตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้เป็นชิน้งาน รวมทัง้การให้บริการต่างๆ การจ้างเหมาบริการและการขนส่ง 

 ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึงการจดัซือ้พสัดุ หรือจดัจ้างผู้รับเหมาเข้าก่อสร้างอาคารและติดตัง้อุปกรณ์ส่วนควบ สําหรับงาน

บริหารโครงการก่อสร้างด้วย 
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 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) รายการระหวา่งกนั 

หลกัการ : ปฏิบตัิตามระเบียบและวธิีการจดัซือ้-จดัจ้างของบริษัท ซึ่งในการพิจารณาคดัเลือกผู้ ขาย หรือผู้ รับเหมา จะดําเนินการตาม

ระเบียบดงักล่าวด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการจัดซือ้-จัดจ้างที่กําหนดไว้ โดยในขัน้ตอนการพิจารณาคัดเลือก

จะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัททีม่ีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนัเข้าร่วมพิจารณา  

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้ เสนอราคาทีม่ีราคาและเง่ือนไขที่เป็น

ประโยชน์กบับริษัทมากทีสุ่ด 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตาม

มาตรฐานการบญัชีทีร่ับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงัและประมาณการทีด่ีทีสุ่ดในการจดัทาํ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

  

คณะกรรมการได้จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในทีม่ีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ

บนัทกึข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการทีผ่ิดปกติอย่างมีสาระสําคญั 

  

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

  

คณะกรรมการมีความเหน็วา่ระบบควบคุมภายในของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่า

พอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

 

 

 

 

 

      

  ( นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์ )   ( นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ ) 

            ประธานกรรมการ                    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 

2553 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ

เฉพาะบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) ตามลําดบั  ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถกูต้องและ

ครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดงักลา่วจาก

ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ

ปฏิบติังาน เพ่ือให้ได้ความเชื่อมัน่อยา่งมีเหตผุลว่างบการเงินแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ ทัง้ที่เป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูใน           

งบการเงิน  การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที่กิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินที่

เป็นสาระสาํคญัซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จดัทาํขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํเสนอใน            

งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ข้อสรุปทีเ่ป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี ้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนนิงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส 

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา  

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) ตามลําดบั โดยถกูต้องตามที่ควร

ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3 กิจการได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ

ปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุ

วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว 

 

 

 

(นายวิเชียร ธรรมตระกูล) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  

เลขทะเบียน 3183 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ์ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11-4 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบดุล       

  ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2552    ปี  2553    ปี  2554   

   (ปรับปรุงใหม่)    

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

สินทรัพย์หมุนเวียน             

  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 1,734,554,683 3.4 771,564,294 1.4 833,058,059 1.3 

  เงนิลงทุนชั่วคราว 806,457,963 1.6 860,706,639 1.6 111,556,736 0.2 

  ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 480,934,773 0.9 653,490,441 1.2 881,244,960 1.4 

  ลกูหนีอ้ื่น 915,225,909 1.8 1,479,162,764 2.7 1,466,528,589 2.3 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,937,173,328 7.7 3,764,924,138 7.0 3,292,388,344 5.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน             

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 2,617,779,664 5.1 2,684,149,680 5.0 2,714,169,875 4.2 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน                      -    0.0                       -     0.0                          -    0.0 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 1,895,194 0.0 1,000,000 0.0 2,242,050 0.0 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 931,661,030 1.8 1,100,982,528 2.0 948,028,472 1.5 

อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน     29,954,910,170 55.6 40,742,772,653 63.6 

ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สทุธิ 42,876,530,628 84.2 2,354,350,706 4.4 2,423,240,406 3.8 

สทิธิการเช่า   13,548,745,499 25.2 13,477,545,678 21.0 

สนิทรัพย์อื่น 530,410,076 1.0 460,338,331 0.9 458,777,499 0.7 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 46,958,276,592 92.3 50,104,476,914 93.0 60,766,776,633 94.9 

รวมสินทรัพย์ 50,895,449,920 100.0 53,869,401,052 100.0 64,059,164,977 100.0 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบดุล       

                 ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2552    ปี  2553    ปี  2554   

   (ปรับปรุงใหม่)    

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

หนีส้ินหมุนเวยีน             

  เจ้าหนีก้ารค้า  6,936,380 0.0 5,988,668 0.0 6,212,319 0.0 

  เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 3,557,977 0.0 3,686,885 0.0 3,815,441 0.0 

  สว่นของเงนิกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ปี 1,809,847,200 3.6 2,989,927,200 5.6 6,479,917,200 10.1 

  สว่นของเจ้าหนีส้ทิธิการเช่าท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 390,338,640 0.8 413,758,958 0.8 426,171,727 0.7 

  เงนิกู้ยืมระยะสัน้อื่น -                           0.0 1,100,000,000 2.0 500,000,000 0.8 

  ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 188,499,951 0.4 352,419,087 0.7 315,041,898 0.5 

  เจ้าหนีผู้้รับเหมาก่อสร้าง 1,483,141,249 2.9 2,319,078,941 4.3 2,832,830,633 4.4 

  หนีส้ินหมุนเวยีนอื่น 2,669,526,501 5.2 2,656,778,353 4.9 4,499,378,266 7.0 

     รวมหนีส้ินหมุนเวียน 6,582,812,898 12.9 9,841,638,092 18.3 15,063,367,484 23.5 

              

  หนีส้ินไม่หมุนเวยีน             

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  18,429,307 0.0                         -       -    -                                -    

เงนิกู้ยืมระยะยาวอื่น  14,859,598,600 29.2 14,994,681,400   27.8  18,264,764,200     28.5  

เจ้าหนีส้ทิธิการเช่า 852,343,454 1.7 438,584,496 0.8  219,292,248      0.3  

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 1,812,014,337 3.6 1,686,869,229 3.1 1,030,884,865 1.6 

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน -  0.0 94,270,418 0.2 110,267,656 0.2 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับลว่งหน้า 4,744,359,332 9.3 4,547,138,239 8.4 5,023,634,632 7.8 

เงนิมดัจํารับจากลกูค้า 2,994,670,366 5.9 3,340,313,554 6.2 3,890,619,901 6.1 

เงนิคํา้ประกันสทิธิการเช่า 23,119,446 0.0 8,156,688 0.0 8,156,688 0.0 

    รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 25,304,534,842 49.7 25,110,014,024     46.6 28,547,620,190 44.6  

    รวมหนีส้ิน 31,887,347,740 62.7 34,951,652,116 

      

64.9  43,610,987,674 

      

68.1  
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบดุล       

  ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2552    ปี  2553    ปี  2554   

   (ปรับปรุงใหม่)    

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             

ทุนเรือนหุ้น             

   ทุนจดทะเบยีน* 2,178,816,000   2,178,816,000   2,178,816,000   

   หุ้นทัง้หมดชําระเต็มมูลค่าแล้ว 2,178,816,000 4.3 2,178,816,000 4.0 2,178,816,000 3.4 

สว่นเกินมูลค่าหุ้น 2,007,565,850 3.9 2,007,565,850 3.7 2,007,565,850 3.1 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น ( 54,371,775) (0.1) ( 51,119,281) (0.1) ( 51,785,457) (0.1) 

กําไรสะสม             

  จัดสรรเป็นทุนสํารอง 217,881,600 0.4 217,881,600 0.4 217,881,600 0.3 

  ยังไมไ่ด้จัดสรร 14,321,958,195 28.1 14,121,582,338 26.2 15,610,308,220 24.4 

สว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคุม 334,705,064 0.7 443,022,429 0.8 485,391,090 0.8 

      รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 19,008,102,180 37.3 18,917,748,936 35.1 20,448,177,303 31.9 

 รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 50,895,449,920 100.0 53,869,401,052 100.0 64,059,164,977 100.0 

หมายเหตุ :  *ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2554 ประกอบด้วย หุ้นสามญั 2,178,816,000 หุ้น มลูค่า 1 บาท/หุ้น 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุและกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร      

       

          ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2552    ปี  2553    ปี  2554   

   (ปรับปรุงใหม่)    

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

รายได้             

  รายได้ค่าเช่าและบริการ 10,178,472,953 64.8 9,822,418,845 82.7 10,853,186,856 83.5 

  รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 639,429,377 4.1 550,031,151 4.6 632,055,887 4.9 

  รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 116,354,234 0.7 157,451,438 1.3 465,487,450 3.6 

  ดอกเบีย้รับ 27,337,490 0.2 225,813,760 1.9 47,847,220 0.4 

  รายได้เงนิปันผล 60,000 0.0                           - 0.0               -  0.0 

  กําไรจากการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 3,206,941,795 20.4                          -  0.0                         -  0.0 

  รายได้อื่น 1,545,333,116 9.8 1,116,863,333 9.4 1,001,987,143 7.7 

     รวมรายได้ 15,713,928,965 100.0 11,872,578,527 100.0 13,000,564,556 100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย           

ต้นทุนการเช่าและบริการ 6,118,078,147 38.9 6,386,877,147 53.8 7,050,228,517 54.2 

ต้นทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม 532,865,367 3.4 470,518,680 4.0 541,348,043 4.2 

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 45,734,339 0.3 67,079,971 0.6 191,869,660 1.5 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร 2,073,628,434 13.2 2,099,032,367 17.7 2,410,124,016 18.5 

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสนิทรัพย์ - 0.0 775,000,003 6.5                         -  0.00 

       รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 8,770,306,287 55.8 9,798,508,168 82.5 10,193,570,236 78.4 

กําไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 6,943,622,678 44.2 2,074,070,359 17.5 2,806,994,320 21.6 

  สว่นแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทย่อย กิจการ

ร่วมค้า  

และบริษัทร่วมตามวธิีส่วนได้ส่วนเสยี 450,541,657 2.9 475,122,927 4.0 497,549,722 3.8 

ต้นทุนทางการเงนิ ( 745,180,448) (4.7) ( 688,289,917) (5.8) ( 874,265,603) (6.7) 

ภาษีเงนิได้ ( 1,699,258,405) (10.8) ( 722,836,310) (6.1) ( 354,479,196) (2.7) 

กําไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 4,949,725,482 31.5 1,138,067,059 9.6 2,075,799,243 16.0 

(กําไร)ขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย 1,897,933 0.0 ( 13,201,153) (0.1) ( 17,675,889) (0.1) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี 4,951,623,415 32 1,124,865,906 9.5 2,058,123,354 15.8 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 

          ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2552    ปี  2553    ปี  2554   

   (ปรับปรุงใหม่)    

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น          

ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหน่วยงาน          

ต่างประเทศ    1,636   ( 3,453,119)   

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุติธรรมสทุธิของเงนิลงทุนเผือ่ขาย    1,703,612   2,786,943   

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสําหรับปี- สุทธิจากภาษ ี                    -    1,705,248   ( 666,176)   

กําไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 4,949,725,482   1,139,772,307   2,075,133,067   

(กําไร)ขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย    ( 13,201,153)   ( 17,675,889)   

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 4,949,725,482   1,126,571,154   2,057,457,178   

            

กําไรสะสมท่ียังไมไ่ด้จัดสรรต้นปี 10,089,338,299   14,321,958,195   14,121,582,338   

การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี*    ( 61,576,985)       

การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสยีในบริษัทย่อย       ( 24,692,772)   

เงนิปันผลจ่าย ( 719,003,519)   ( 1,263,664,778)   ( 544,704,700)   

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี 4,951,623,415   1,124,865,906   2,058,123,354   

กําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรรสิน้ปี 14,321,958,195   14,121,582,338   15,610,308,220   

กําไรต่อหุ้น             

      กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น ข้ันพืน้ฐาน 2.27                      0.52    

                   

0.94    
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     

งบกระแสเงินสด     

  ตรวจสอบแล้ว 

          ปี  2552  ปี  2553  ปี  2554 

   (ปรับปรุงใหม่)   

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

   กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน             

กําไรสทุธิสาํหรับปี 4,949,725,482 88.8 1,138,067,059 29.0 2,075,799,243 26.8 

รายการปรับปรุง             

ค่าเสือ่มราคา 1,757,854,771 31.5 2,019,660,139 51.4 1,851,162,515 23.9 

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสนิทรัพย์     775,000,003 19.7   0.0 

กลบัรายการค่าเผือ่จากการด้อยค่าของสินทรัพย์         ( 187,015,215) ( 2.4) 

ตัดจําหน่ายสทิธิการเช่า 352,334,611 6.3 336,578,890 8.6 1,096,771,914 14.1 

   ของผู้ถูกซือ้ท่ีสูงกว่าราคาทุน ( 66,072,149) ( 1.2) - - - - 

รายได้เงนิปันผล ( 60,000) 0.0 ( 90,000) 0.0 ( 110,000) 0.0 

ดอกเบีย้รับ ( 27,337,490) ( 0.5) ( 225,723,760) ( 5.7) ( 47,737,220) ( 0.6) 

ต้นทุนทางการเงนิ 745,180,448 13.4 688,289,917 17.5 874,265,603 11.3 

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ 1,114,242 0.0 56,337 0.0 6,377,921 0.1 

กลบัรายการสํารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  - -  ( 162,739,322) ( 4.1) -                                       -   

กลบัรายการสํารองการคํา้ประกัน -  -  ( 16,227,793) ( 0.4) -                             -               

(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ ( 14,436,500) ( 0.3) ( 1,213,944) ( 0.0) 461,571 0.0 

กําไรจากการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ ( 3,206,941,795) ( 57.5) -                                  -               -                                  -            

รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับลว่งหน้า ( 405,113,000) ( 7.3) ( 328,662,622) ( 8.4) ( 547,810,134) ( 7.1) 

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน -  -  15,404,770 0.4 16,688,045 0.2 

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม ( 450,541,657) ( 8.1) ( 475,122,927) ( 12.1) ( 497,549,722) ( 6.4) 

คํา้ประกันสิทธิการเช่า ( 10,013,552) ( 0.2) -                                 -                                    -          -               

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเ่กิดขึน้จริง -  -  -                                -               32,769,960 0.4        

(กําไร) ขาดทุนท่ียังไมเ่กิดขึน้จริงจากการ

เปลีย่นแปลงมลูคา่เคร่ืองมอืทางการเงนิ         ( 22,151,209) ( 0.3) 

ภาษีเงนิได้ 1,699,258,405 30.5 722,836,310 18.4 354,479,196 4.6         

  5,324,951,816 95.5 4,486,113,057 114.1 5,006,402,468 64.5 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน             

ลกูหนีก้ารค้า 54,546,021 1.0 ( 172,612,005) ( 4.4) ( 234,132,441) ( 3.0) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 301,305,926 5.4 ( 572,621,458) ( 14.6) 44,878,213 0.6 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น ( 203,267,921) ( 3.6) 173,006,102 4.4 6,271,633 0.1 

เจ้าหนีก้ารค้า ( 46,388,893) ( 0.8) ( 947,712) ( 0.0) 223,651 0.0 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     

งบกระแสเงินสด     

  ตรวจสอบแล้ว 

          ปี  2552  ปี  2553  ปี  2554 

   (ปรับปรุงใหม่)   

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

ค่าใช้จ่ายจากสํารองการคํา้ประกัน     ( 14,737,207) ( 0.4) -                                 -               

หนีส้นิหมนุเวยีนอื่น 604,522,995 10.8 406,227,022 10.3 2,253,534,595 29.1 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับลว่งหน้า 332,280,705 6.0 131,441,529 3.3 1,024,306,527 13.2 

เงนิมดัจํารับจากลกูค้า 853,958,014 15.3 842,480,424 21.4 1,651,675,375 21.3 

เงนิมดัจํารับจ่ายคืนลูกค้า ( 716,995,859.0) ( 12.9) ( 496,837,236) ( 12.6) ( 1,101,369,028) ( 14.2) 

เงนิคํา้ประกันสทิธิการเช่า  -    -   ( 14,962,759) ( 0.4) -                                         -     

จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน     ( 7,639,833) ( 0.2) ( 690,807.0)   

จ่ายภาษีเงนิได้ ( 927,876,608.0) ( 16.6) ( 828,455,284) ( 21.1) ( 894,886,693) ( 11.5) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,577,036,196 100.0 3,930,454,640 100.0 7,756,213,493 100.0 

  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน             

รับดอกเบีย้ 19,700,235 ( 0.2) 131,474,006 ( 2.4) 41,170,161 ( 0.3) 

รับเงนิปันผล 354,325,421 ( 4.2) 408,842,911 ( 7.6) 467,639,528 ( 3.8) 

เงนิลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึน้) 459,125,623 ( 5.4) ( 51,649,871)      1.0 751,936,845 ( 6.0) 

ซือ้ตราสารทุนและหน่วยลงทุน ( 811,066,986) 9.6 -                                         -   ( 1,242,050) 0.0 

สว่นเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน 
( 54,371,775) 0.6 -                               -           -                               -            

ออกหุ้นสามญั 285,348,188 ( 3.4) 12,391,778 ( 0.2) -                               -             

รับชําระคืนเงนิให้กู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  -   -  162,739,322 ( 3.0) -                                -               

ซือ้อาคารและอุปกรณ์ ( 7,553,840,633) 89 ( 4,908,541,818) 90.7 ( 10,544,228,997) 84.8 

สทิธิการเช่า ( 1,043,952,784) 12.3 ( 775,590) 0.0 ( 1,927,015,144) 15.5 

ขายอุปกรณ์ 707,482,805 ( 8.3) 102,082,316 ( 1.9) 583,282,899 ( 4.7) 

เจ้าหนีค้่าก่อสร้างลดลง ( 851,814,659) 10.0 ( 879,389,074) 16.2 ( 1,601,627,544) 12.9 

จ่ายค่าสทิธิการเช่า     ( 390,338,640) 7.2 ( 206,879,479) 1.7 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ( 8,489,064,565) 100.0 ( 5,413,164,660) 100.0 ( 12,436,963,781) 100.0 

 
 
 
 
 
 



 

 11-11 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     

งบกระแสเงินสด     

  ตรวจสอบแล้ว 

          ปี  2552  ปี  2553  ปี  2554 

   (ปรับปรุงใหม่)   

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ             

จ่ายดอกเบีย้ ( 790,424,173.0) ( 35.3) ( 690,847,876) ( 132.9) ( 869,495,190) ( 18.3) 

เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง  -   -  -                                            -    -                                -             

เงนิสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 95,000,000 4.2 63,762,896 12.27 -                                  -               

เงนิสดรับจากการกู้ยืม 9,570,000,000 427.4 5,700,000,000 1096.75 27,850,000,000 586.8 

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ( 235,730,360) ( 10.5) ( 191,800) -                -                                  -               

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม ( 9,345,659,940) ( 417.4) ( 3,284,837,200) ( 632.0) ( 21,689,927,200) ( 457.0) 

จ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ ( 544,930) 
              

-  
( 1,179,641) ( 0.2) ( 269,747) ( 0.0) 

จ่ายเงนิปันผล ( 733,471,807) ( 32.8) ( 1,266,988,384) ( 243.8) ( 544,610,691) ( 11.5) 

เงนิสดรับจากการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 4,252,318,363 189.9 -                                             -    -                                  -              

ซือ้เงนิลงทุนจากผู้ถือหุ้นสว่นน้อย ( 572,250,000) ( 25.6) -                                              -    -                                 -              

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 2,239,237,153 100.0 519,717,995 100.0 4,745,697,172 100.0 

              

ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า

หน่วยงานต่างประเทศ 
    1,636                             ( 3,453,119)   

              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) 

เพิ่มขึน้  
            

     - สุทธิ ( 672,791,216)   ( 962,990,389)   61,493,765   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 2,407,345,899   1,734,554,683   771,564,294   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 1,734,554,683   771,564,294   833,058,059   

 
 
 
0 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

รายการที่ไม่กระทบเงินสด 

 

บริษัทมหีนีส้นิคงค้างจากการก่อสร้างโครงการระหวา่งการพัฒนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวนเงนิประมาณ 569.8 ล้านบาท 

(2553: 36.1 ล้านบาท) 

 

กลุม่บริษัทมหีนีส้นิคงค้างจากการก่อสร้างโครงการระหว่างการพฒันา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวนเงนิประมาณ 2,126.1 ล้านบาท 

(2553: 1,720.9 ล้านบาท) 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ สําคัญ     

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย     

 

  ณ 31 ธันวาคม 2551 2552 2553 2554 

LIQUIDITY RATIO         

  อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.65 0.60 0.38 0.22 

  อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.50 0.46 0.23 0.12 

  อัตราส่วนหมนุเวียนลูกหนีก้ารค้าถัวเฉลี่ย (เท่า) 20.34 24.53 20.26 16.27 

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 18 15 18 22 

PROFITABILITY RATIO         

  อัตรากําไรขัน้ต้น (%) 47.26% 43.03% 39.19% 39.03% 

  อัตรากําไรสทุธิ  (%) 22.02% 18.74% 13.03% 14.06% 

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (1)  (%) 15.89% 29.85% 6.06% 10.71% 

EFFICIENCY RATIO         

  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%) 5.40% 10.46% 2.15% 3.49% 

FINANCIAL POLICY RATIO         

  อัตราส่วนหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 1.89 1.68 1.85 2.13 

  อัตราส่วนหนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (2) (เท่า) 0.84 0.74 0.92 1.19 

  อัตราการจ่ายเงินปันผล 33% 26% 48%  39%  

หมายเหตุ: (1) อตัราผลตอบแทนของผู้ถอืหุ้นไมร่วมสว่นของผู้ถอืหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย 

                 (2) หนีส้ินทีม่ภีาระดอกเบีย้  ไมร่วมเงินกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้อง 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
 ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 

ภาวการณ์ค้าปลีกของไทยในปี 2554 ในชว่ง 3 ไตรมาสแรก มีการขยายตวัดี โดยเกิดจากแรงหนนุของอปุสงค์

ภายในประเทศเป็นหลกั แต่เกิดการชะลอตวัในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเกิดเหตกุารณ์อทุกัภยัครัง้ร้ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบ

ให้ยอดการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคภายในประเทศลดลง และยงัส่งผลให้ศนูยก์ารค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้า

จํานวนมาก ต้องปิดให้บริการเป็นการชัว่คราว  เช่นเดียวกับศนูยก์ารค้าภายใต้การบริหารงานของ บริษัทเซ็นทรัลพฒันา 

จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (พืน้ที่ค้าปลกีส่วนหนึ่งและอาคารสาํนกังานทัง้ 2 

อาคาร เป็นทรัพย์สินภายใต้กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ “CPNRF”), ศนูย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และศนูยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่ต้องปิดให้บริการชัว่คราวเนื่องจากความไม่

สะดวกในการเดินทางเข้าออกและเพ่ือเหตผุลด้านความปลอดภยัของทรัพย์สนิและสวสัดิภาพของพนกังาน แต่อย่างไรก็

ตาม ไม่เกิดสภาพความเสยีหายต่ออาคารและทรัพย์สนิของทัง้ 3 โครงการ นอกจากนีก้ารขยายโครงการใหมย่งัคง

เป็นไปตามแผนงาน โดยมีการเปิดให้บริการศนูยก์ารค้าใหม่จํานวน 3 ศนูย์การค้าในปี 2554 ได้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา เชียงราย, ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก และ ศนูยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 

 

โดยบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานประจําปี 2554 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 12,953 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 11% จากปีก่อน 

และมีกําไรสทุธิเท่ากับ 2,058 ล้านบาท เติบโต 83% จากปีก่อน  

 

การเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานประจําปี 2554 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีสาเหตหุลกั คือ 

1) การปิดให้บริการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ระหว่าเดือนเมษายน – กันยายน 2553  เนื่องจากการชมุนมุทาง

การเมือง ในพืน้ที่ใกล้เคียงและเพ่ือทาํการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (ดรูายละเอียดในคําอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการประจาํไตรมาสที่ 2 ปี 2553) 

2) การปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  เพ่ือทําการปรับปรุงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – 

สิงหาคม 2554 

3) การปิดปรับปรุงโรงแรม เซ็นทารา แอนด์คอนเวนชัน่ อดุรธานี  ระหว่างเดือนมิถนุายน – พฤศจิกายน 2554 

นอกจากนี ้งบการเงินประจําปี 2553 และปี 2554 ประกอบด้วยรายการที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจํา ดงันี ้

ปี 2553 : 

1) ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 : รายได้อ่ืนและดอกเบีย้รับ (หลงัหกัภาษี) จํานวน 281 ล้านบาท จากการกลบัรายการหนี ้

สงสยัจะสญู 

2) ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 : ผลขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ (รายการที่มิใช่เงินสด) 

จํานวน 775 ล้านบาท 

3) ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 : รายได้ชดเชยจากรัฐบาลสําหรับการปิดศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เนื่องจากเหตุการณ์

ชมุนมุทางการเมืองในบริเวณใกล้เคียง จํานวน 96 ล้านบาท  

4) ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 : ผลขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ (รายการที่มิใช่เงินสด) 

จํานวน 29 ล้านบาท 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 

ปี 2554 : 

1) ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 : รายได้อ่ืนจากการกลบัรายการค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 187 ล้านบาท 

 

หากไม่นบัรวมรายการที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจําดงักล่าว บริษัทฯ มีรายได้รวมสําหรับปี 2554 เติบโต 12% จากปีก่อน 

เป็นผลจากการเปิดโครงการใหม่ และจะมีกําไรสุทธิ เติบโต 21% จากปีก่อน จากการปรับเพ่ิมขึน้ของค่าเช่าอย่าง

ต่อเนื่อง และการบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  

 

ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,737 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 692 ล้านบาท หากมิได้นับรวม

รายการที่เกิดขึน้เป็นประจํา  บริษัทฯ จะมีรายได้รวม และกําไรสทุธิ เติบโต 12% และ 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 

จากการเปิดให้บริการอีกครัง้ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และการเปิดให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา พิษณโุลก  
 

และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หากไม่นบัรวมรายการที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจําดงักล่าว บริษัทฯ จะมีรายได้

รวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เติบโต 12% เป็นผลหลังจากการเปิดโครงการใหม่และการปรับเพ่ิมขึน้ค่าเช่าพืน้ที่ใน

โครงการปัจจบุนั ประกอบกับรายได้ที่เพ่ิมขึน้ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกําไรสทุธิ ในไตรมาส

ที่ 4 ลดลง 9% เนื่องจากอตัรากําไรที่ยงัต่ําอยู่ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกอบกับ

เหตกุารณ์นํา้ท่วม ครัง้ใหญ่ จึงส่งผลกระทบต่อรายได้จากลานกิจกรรมและพืน้ที่โปรโมชัน่ ในไตรมาสสดุท้าย  

 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งกําหนดจะจัดขึน้ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ให้มีการ

จ่ายเงินปันผลจํานวน 0.37 บาทต่อหุ้น (จํานวนเงินรวม 806 ล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวคํานวณจากอัตราการ

จ่ายเงินปันผลที่ 39% ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานในปี 2554 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีโครงการศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม 18 โครงการ (10 โครงการอยู่ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 8 โครงการในต่างจังหวัด) อาคารสํานักงานรวม 7 โครงการ อาคารที่พักอาศัย 2 

โครงการ (รวม 62 ยนูิต) ซึ่งนบัรวมโครงการที่สนิทรัพยบ์างส่วนได้โอนไปยัง CPNRF แล้ว แต่ยังอยู่ภายใต้การบริหาร

ของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของโรงแรม 2 โครงการ (รวม 

561 ห้อง) โดยได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีความชํานาญให้เป็นผู้บริหารงานแทน  

แม้ว่าอตัราการเช่าพืน้ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี จะลดลงชั่วคราวระหว่างการปรับปรุงของโครงการ แต่

อตัราการเช่าพืน้ที่ศนูย์การค้าของบริษัทฯ เฉลี่ย ณ สิน้ปี 2554 เท่ากับ 95% ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลจากปัจจยัจากอตัราการเช่าพืน้ที่ที่ค่อนข้างศนูย์ในศนูย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

(ภายหลงัการเปิดให้บริการอีกครัง้ในเดือน สิงหาคม 2554) และศนูย์การค้าใหม่ 3 โครงการ คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา เชียงราย (เปิดให้บริการเมื่อเดือน มีนาคม 2554), ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณโุลก (เปิดให้บริการเมื่อเดือน 

ตลุาคม 2554) และศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (เปิดให้บริการเมื่อเดือน ธันวาคม 2554) สําหรับ
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ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีอตัราการเช่าพืน้ที่ ณ สิน้ปี 2554 เท่ากับ 90% ทัง้นีภ้ายหลังจากการเปิดให้บริการของ

ห้างสรรพสินค้าเซน เมื่อเดือน มกราคม 2555 ที่ผ่านมา อตัราการเช่าพืน้ที่ศนูย์การค้าแห่งนีจ้ะกลบัมาอยู่ในระดบั 98% 

โครงการศนูย์การค้าส่วนใหญ่มีการปรับขึน้ค่าเช่าได้อย่างต่อเนื่อง โดยผลกระทบจากอุทกภัยครัง้ใหญ่ที่ผ่านมานัน้ 

จํากัดอยู่เพียงบางพืน้ที่ และเป็นผลกระทบในระยะสัน้ๆ หากไม่นบัรวมศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์,ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา ลาดพร้าว  และศนูย์การค้าโครงการใหม่ทัง้ 3 โครงการแล้ว ศนูย์การค้าอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ 

มีอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ยสทุธิเพ่ิมขึน้ 6.7% จากปีก่อน 

สําหรับอาคารสํานกังานของบริษัทฯ นัน้ มีอตัราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย ณ สิน้ปี 2554 อยู่ที่ 85% เป็นผลจากอัตราการเช่า

พืน้ที่ของอาคารสํานกังานโครงการใหม่ยงัคงต่ํา คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งมีอตัราการเช่าพืน้ที่

เท่ากับ 48% โดยพืน้ที่ว่างส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ปล่อยเช่า ให้แก่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ซึ่งอยู่

ระหว่างการตกแต่ง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าอตัราการเช่าพืน้ที่ของอาคารสํานกังานแห่งนีจ้ะปรับขึน้มาอยู่ที่ระดับไม่ต่ํากว่า 

95% ภายในกลางปี 2555 หลงัจากผู้ เช่าพืน้ที่รายใหญ่รายนีเ้ข้าพืน้ที ่

 

 

สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน 

 

รายได้รวม  

 

รายได้จากค่าเช่าและบริการ 

 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2554บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและบริการจํานวน 3,023 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 12% จากไตรมาสที่ผ่านมา 

จากการเปิดให้บริการอีกครัง้ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และการเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา พิษณโุลก และศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและบริการ เพ่ิมขึน้ 13% จากโครงการใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2554 และจากการปรับขึน้ค่า

เช่าของศนูย์การค้าเดิม  

แม้ว่า บริษัทฯ จะสญูเสียรายได้ค่าเช่าและบริการ จากศูนย์การค้า 2 โครงการ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ จากการปิด

ให้บริการชัว่คราวระหว่างเหตกุารณ์นํา้ท่วม และต้องขาดรายได้จากศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในระหว่าง

การปิดปรับปรุงกว่า 6 เดือน แต่บริษัทฯ ยงัคงมีรายได้จากค่าเช่าและบริการในปี 2554 เติบโต 11% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 

10,853 ล้านบาท โดยมีสาเหตสุําคญั มาจาก 

1) การปิดให้บริการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน ในปี 2553 

2) รายได้ค่าเช่าและบริการโครงการใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2554 

3) ค่าเช่าพืน้ที่ของศนูย์การค้าเดิม ซึ่งปรับเพ่ิมขึน้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

สําหรับธุรกิจศนูย์อาหารนัน้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ิมขึน้ 18% จากไตรมาส

ที่ผ่านมา ซึ่งมาจากรายได้ของศนูย์อาหารใหม่ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก และรายได้ที่เพ่ิมขึน้จากศนูย์ 
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อาหารในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยาบีช แม้ว่าพืน้ที่ศนูย์อาหารที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวได้ถูก

ปรับเปลี่ยนเป็นพืน้ที่ค้าปลีกในระหว่างการปรับปรุงโครงการ แต่บริษัทฯ ยงัคงมีรายได้จากศนูย์อาหารในไตรมาสที่ 4 ปี 

2554 เติบโต 27% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลเนื่องมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึน้ของศูนย์อาหารเดิม 

ประกอบกับรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่เพ่ิมเข้ามาจากศนูย์อาหารใหม่ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และ

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก 

 

สําหรับปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมจํานวน เพ่ิมขึน้ 15% จากปีก่อน จากรายได้ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่เพ่ิมเข้ามาจากศนูย์อาหารใหม่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

พิษณโุลก และผลการดําเนินงานที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่องของศนูย์อาหารในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรม

จํานวน 128 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 28% จากไตรมาสที่ผ่านมา จากการกลบัมาเปิดให้บริการอีกครัง้ของโรงแรมเซ็นทารา 

แอนด์ คอนเวนชัน่ อดุรธานี เมื่อกลางเดือนธันวาคม ปี 2554 ภายหลงัการปิดปรับปรุง ประกอบกับอตัรารายได้ห้องพัก 

ที่ปรับตวัสงูขึน้ในช่วงฤดกูาลท่องเที่ยวของโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

แม้บริษัทฯ จะได้รับรายได้ไม่เต็มไตรมาสจากโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน่ อดุรธานี แต่รายได้จากธุรกิจโรงแรม

ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ยงัเติบโตถึง 142% เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับของปีก่อน จากการเปิด

โรงแรมฮิลตนั พทัยา เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553 

สําหรับปี 2554 ถึงแม้โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน่ อดุรธานี จะปิดปรับปรุงกว่า 6 เดือน ในปี 2554 แต่บริษัทฯ 

ยงัคงมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม เติบโตถึง 196% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 465 ล้านบาท จากรายได้ที่เข้ามาเต็มปีของโรงแรม

ฮิลตนั พทัยา 

 

ต้นทุนรวม 

 

ต้นทนุค่าเช่าและบริการ 

ต้นทนุค่าเช่าและบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณปูโภค ค่าใช้จ่ายของพนกังาน ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจําหน่าย ค่าซ่อมแซม 

ค่าเบีย้ประกันภยั และภาษีโรงเรือนของทรัพย์สินที่ครอบครองไว้เพ่ือหาผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุค่าเช่าและบริการเท่ากับ 1,862 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน จาก

ต้นทนุการดําเนินงานของศนูย์การค้าใหม่และค่าเสื่อมราคาที่สงูขึน้ภายหลงัการปรับปรุงศนูย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 

โดยเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ต้นทนุค่าเช่าและบริการของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 14% จากต้นทุนการดําเนินงาน

ของศนูย์การค้าใหม่และค่าเสื่อมราคาที่เพ่ิมเข้ามาจากงานปรับปรุงพืน้ที่ ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และ

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (เปิดให้บริการอีกครัง้เมื่อเดือน ธันวาคม 2553) 
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สําหรับปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุและค่าเช่าบริการจํานวน 7,050 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 10% จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก

จาก 

1) ต้นทนุค่าเช่าและบริการที่ต่ํากว่าปกติในปี 2553 จากการปิดให้บริการศนูย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นเวลา 6 

เดือน 

2) ต้นทนุค่าเช่าและบริการที่ต่ํากว่าปกติในปี 2554 จากการปิดให้บริการศนูย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นเวลา 

6 เดือน 

3) ค่าเสื่อมราคาของการปรับปรุงศนูย์การค้าที่รับรู้เต็มปีในปี 2554 

4) ต้นทนุการดําเนินงานของศนูย์การค้าใหม่ที่เปิดในปี 2554  

 

ต้นทนุค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ต้นทนุค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ ต้นทุนทางตรงในการประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร รวมถึงค่าเสื่อมราคา และค่า

ซ่อมแซมอปุกรณ์ และงานตกแต่งภายในศนูย์อาหาร 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ิมขึน้ 19% จากไตรมาสที่ผ่านมาและเพ่ิมขึน้ 26% 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งสอดคล้องกับการเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม สําหรับปี 2554 บริษัทฯ 

มีต้นทนุค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ิมขึน้ 15% จากปีก่อน ตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามที่กล่าว

ไปแล้ว 

 

ต้นทนุจากธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุจากธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้ 19% จากไตรมาสก่อน จากการเปิดให้บริการอีกครัง้ 

(ภายหลงัการปิดปรับปรุง) ของโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชนั อดุรธานี และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน ต้นทนุจากธรุกิจของรงแรมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 11% จากต้นทนุการดําเนนิงานที่เข้ามาเต็มปีของโรงแรมฮิลตนั 

พทัยา (เปิดให้บริการเมื่อเดือน พฤศจกิายน 2553) 

สําหรับปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุจากธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้ 186% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 192 ล้านบาท ซึ่งการเพ่ิมขึน้ของ

ต้นทนุนีส้อดคล้องกับการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมตามที่กล่าวไปแล้ว 

  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของพนกังานส่วนกลางและผู้บริหาร  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า

เคร่ืองใช้สํานกังาน ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาต่างๆ และค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายสําหรับอปุกรณ์สํานกังาน   

 

สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 778 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 39% จากไตรมาส

ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมขึน้ตามฤดกูาลของค่าใช้จ่ายบุคลากร (โบนัสประจําปี) ประกอบกับค่าใช้จ่าย
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ทางการตลาดสําหรับการเปิดตวัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พิษณโุลก และศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 

พระราม 9  

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  หากมิได้รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจําที่บันทึกในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 

บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เพ่ิมขึน้ 16% จากสาเหตหุลกั ดงันี ้

 

1) ค่าเสื่อมราคาเต็มปี ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

2) ค่าใช้จ่ายบคุลากรที่เพ่ิมขึน้ตามจํานวนพนกังานที่เพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

3) ค่าใช้จ่ายทางการตลาดสําหรับการเปิดตวัโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 

 

สําหรับปี 2554 หากมิได้รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจํา  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 2,869.7 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 16% จากปีก่อน จากค่าเสื่อมราคาที่เข้ามาเต็มปีของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และค่าใช้จ่ายบุคลากรที่

เพ่ิมขึน้ ทัง้นีใ้นปี 2554 บริษัทฯ จะประหยดัค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสําหรับการ

เปิดตวัโครงการใหม่) ได้ถึง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน  

หากไม่รวมค่าใช้จ่ายสําหรับการเปิดตวัโครงการใหม่ บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในปี 2554 

คิดเป็น 3.5% ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีอตัราส่วนอยู่ที่ 4.8% ของรายได้รวม ซึ่งแสดงถึงผลสมัฤทธ์ิของการ

บริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

 

กําไรสุทธิ 

 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เท่ากับ 692 ล้านบาท เติบโต 78% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และ

เพ่ิมขึน้ 12% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หากมิได้รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจําดงักล่าว บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เพ่ิมขึน้ 30% จากไตรมาสก่อน  จากการเปิดให้บริการอีกครัง้ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพร้าว และรายได้ที่ปรับสงูขึน้ในช่วงฤดกูาลท่องเที่ยวของโรงแรม ฮิลตนั พทัยา  

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีกําไรสทุธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ลดลง 9% จากค่าเช่าพืน้ที่โปรโมชัน่

ที่ลดลงเนื่องจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม ประกอบกับอตัรากําไรขัน้ต้นที่ยงัต่ําอยูข่องโรงแรม ฮิลตนั พทัยา ในระยะแรกของ

การเปิดดําเนินงาน 

สําหรับปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเท่ากับ 2,058 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 83% จากปีก่อน หากไมร่วมรายการที่มิได้เกิดขึน้

เป็นประจําดงักลา่ว กําไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2554 จะเติบโต 21% จากปีก่อน จากการปรับขึน้ของค่าเช่าพืน้ที่อย่า

ต่อเนื่องและการบริหารค่าใช้จา่ยทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
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ภาพรวมฐานะทางการเงินปี 2554 

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงาน

ปี 2554 ปี 2553 % ปี 2554 ปี 2553 % ปี 2554 ปี 2553 % 

ปรับปรุง เพิ่มขึ้น ปรับปรุง เพิ่มขึ้น ปรับปรุง เพิ่มขึ้น

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ลดลง) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ลดลง) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ลดลง)

รายได้       10,853          9,822 10.5%             632.0          550.0 14.9%            465.0          157.0 196.2%

กําไรจากการดําเนินงาน         3,803          3,435 10.7%               91.0            79.0 15.2%            273.0            90.0 203.3%

ธุรกิจให้เช่าอาคารและให้บริการ ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรม

 
    

 

สินทรัพย์รวม 

เงินสด และรายการเทยีบเท่าเงินสด  – ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ณ สิน้ปี 2554 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด จํานวน 833.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จํานวน 61.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

8.0%  

 

เงินลงทนุชั่วคราว – เงินลงทุนชัว่คราวของบริษัทประกอบด้วยเงินฝากระยะสัน้ ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกําหนด และตราสาร

ทนุประเภทหลกัทรัพย์เผื่อขาย โดย ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีเงินลงทนุชั่วคราวจํานวน 111.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 

749.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 87.0% 

 

ด้านคุณภาพเงินลงทุน – บริษัทได้ปรับมูลค่าราคาบญัชีตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์เผื่อขาย ณ วนัสิน้ปีแล้ว 

 

ลูกหนีก้ารค้า – ลูกหนีก้ารค้าของบริษัท ณ สิน้ปี 2554 มีจํานวน 881.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จํานวน 227.7 ล้านบาท 

หรือ 34.8% และมีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีข้องลูกหนีก้ารค้าอยู่ที ่22 วนั เพิ่มขึน้จากปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ 18 วนั  ลูกหนีก้ารค้าที่

เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากโครงการใหม่ทีเ่ปิดให้บริการปีทีผ่่านมา  

 

ด้านคุณภาพลูกหน้ี - บริษัทฯแสดงมูลค่าลูกหนีก้ารค้า ด้วยมูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน และมีนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะ

สูญตามประมาณการจากลูกหนีท้ีค่าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ซึ่งจะประเมินจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีต บริษัทไม่มีการ

กระจุกตวัของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนีเ้น่ืองจากบริษัทฯมีจํานวนลูกหนีก้ารค้าจํานวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่

ต่างกนั บริษัทมีนโยบายทบทวนเกณฑ์ในการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญอย่างสมํ่าเสมอเพื่อประเมินความเหมาะสมของการตัง้ค่า

เผื่อหนีส้งสยัจะสูญ  ซึ่งปัจจุบนัพบวา่เกณฑ์ทีใ่ช้ยงัมีความเหมาะสมอยู่  

 

สําหรับนโยบายปัจจุบันทีบ่ริษัทกําหนดไว้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกหนี ้  ได้แก่ 

1. เรียกเก็บเงินมดัจําค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าเพื่อเป็นประกนัยอดเงินค้างชําระ ซึ่งโดยทัว่ไปเป็นจํานวน 6 เท่าของค่าเช่าราย

เดือน  

2. บริษัทมีวธิีปฏิบตัิในการติดตามหนีค้้างชําระค่าเช่า โดยวิธีการติดตามทวงถามที่รัดกุมเป็นขัน้ตอนตัง้แต่การโทรศัพท์แจ้ง 

การไปพบทีร้่านค้า การออกจดหมายทวงหนี ้ การเจรจาประนอมหนี ้จนกระทัง่การดําเนินการทางกฎหมาย 
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รายงานลูกหนีค้้างชําระ และเงินมัดจํารับ (งบการเงินรวม) 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 % เพิ่มขึน้ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท)  (ลดลง) 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 315.3 317.4 0.66% 

เกินวนัครบกําหนดชําระ :       

น้อยกว่า 3 เดือน 268.9 89.6 200.11% 

3-6 เดือน 122.8 42.9 186.25% 

6-12 เดือน 95.2 128.3 -25.80% 

มากกวา่ 12 เดือน 89.0 78.8 12.94% 

ลูกหนีก้ารค้ารวม ก่อนหกัค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 891.1 657.0 35.63% 

หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ (9.9) (3.5) 182.86% 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 881.2 653.5 34.84% 

เงินมัดจํารับจากลูกค้า 1,416.27 1,513.20 -6.41% 

      ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 

ลูกหนีอ่ื้น – ประกอบด้วย รายได้ค้างรับ ลูกหนีก้รมสรรพากร ลูกหนีอ่ื้น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และอ่ืนๆ                                       

โดย ณ สิน้ปี 2554 มีจํานวน 1,466.5 ล้านบาท ลดลง 12.7 ล้านบาท หรือ 0.9% ส่วนใหญล่ดลงเน่ืองจากรายได้ค้างรับทีล่ดลง 

 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม – บริษัทฯมียอดเงินลงทุนในบริษัท ณ สิน้ปี 2554 จํานวน 2,714.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 30.1 

ล้าบาท หรือคิดเป็น 1.1% เน่ืองจากกําไรจากการลงทนุใน CPNRF ทีเ่พิ่มขึน้  

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ – บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วยทรัพย์สินทางการค้าทีใ่ห้เช่าแก่บุคคลที่

สาม ณ สิน้ปี 2554 จํานวน 40,742.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 10,787.9 ล้าบาท หรือคิดเป็น 36% ซึ่งส่วนประกอบสําคญัคือ

โครงการศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานของบริษัท (ยกเว้นโครงการเซ็นทรัลเวลิด์ และเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งแสดงอยู่ใน

หมวดสิทธิการเช่า) โดย ณ สิน้ปี 2554 มีมูลค่ายุติธรรมอยู่ที ่74,805 ล้านบาท รวมถึงโครงการใหม่ทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันา  

 

ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ – บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย โรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา 

อุดรธานี รวมถึงอุปกรณ์สํานกังานอ่ืนๆ ณ สิน้ปี 2554 จํานวน 2,423.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จํานวน 68.8 ล้านบาท หรือ 

2.9% เน่ืองจากการปรับปรุงโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี 

 
สิทธิการเช่า – บริษัทฯ มีสิทธิการเช่า ส่วนใหญ่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว ประกอบด้วย 

อาคารสํานกังานและศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลเวลิด์ และเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ณ สิน้ปี 2554 จํานวน 13,477.5 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2553 จํานวน 71 ล้านบาท หรือ 0.5% เน่ืองจากการปรับปรุงของค่าเสื่อมราคา 

 

สินทรัพย์อ่ืน ประกอบด้วย สิทธิการใช้สินทรัพย์ รายได้ดอกเบีย้ค้างรับ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่าย และสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 สิทธิการใช้สินทรัพย์ (Sky Walk-Central World) ณ สิน้ปี 2554 มีจํานวน  156.8 ล้านบาท ลดลง 8.8 ล้านบาท จากปี 2553 

จากการตดัจําหน่ายสําหรับปี  
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 รายได้ดอกเบีย้ค้างรับ ณ สิน้ปี 2554 มีจํานวน 135.5 ล้านบาท เทา่กบัปี 2553 

 ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่าย ณ สิน้ปี 2554 มีจํานวน 92.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 42.2 ล้านบาทจากปี 2553 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การเพิ่มขึน้ของเงินมดัจํารับจากลูกค้าโดยเฉพาะผู้ เช่าในโครงการใหม่ 

 

หนีส้ินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเทา่กบั 43,611 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,659.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 24.8% จากปี 

2553 โดยส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า เงินมดัจํารับจากลูกค้า และเงินกู้ยืมที่

เพิ่มขึน้เพื่อใช้เป็นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัทฯ จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ในเดือนกันยายน 2554      

ทริสเรทติง้ ยงัคงอนัดบัเครดิตขององค์กร และตราสารหนีข้องบริษัทฯ ไว้ทีร่ะดบั “A+” 

 

เจ้าหนีส้ิทธิการเช่า - บริษัทฯมีเจ้าหนีส้ิทธิการเช่า ซึ่งเป็นค่าสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพร้าว ณ สิน้ปี 2554 รวม 645.5 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนทีถึ่งกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 426.2 ล้านบาท และต้องชําระ

เกินกวา่ 1 ปี จํานวน 219.3 ล้านบาท 

 

เงินกู้ยมื – บริษัทมีหนีส้ินทีม่ีภาระดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 2554 จํานวน 25,244.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 6,160.1 ล้านบาท หรือ 

32.3% โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกันจํานวน 5,500 ล้านบาท (อายุ 3 ปี 6 เดือน จํานวน 

1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี จํานวน 3,700 ล้านบาท อายุ 7 ปี จํานวน 500 ล้านบาท และอายุ 10 ปี จํานวน 300 ล้านบาท โดย

ชําระคืนเงินต้นทัง้จํานวนเมื่อครบกําหนด), เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว 4,750 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสําหรับการพัฒนา

โครงการใหม่  ในขณะทีบ่ริษัทฯมีการชําระคืนหุ้นกู้ทีค่รบกําหนดชําระจํานวน 1,500 ล้านบาท  ชําระคืนเงินกู้ยืม จํานวน 2,480 

ล้านบาท  และชําระคืนมูลค่าหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภทเจ้าหนีข้องกองทนุรวมธุรกิจไทย 5 จํานวน 109.9 ล้านบาท  

ณ สิน้ปี 2554 เงินกู้ยืมทีม่ีภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินกู้ยืมอตัราดอกเบีย้คงทีใ่นสัดส่วน 91% และอัตราดอกเบีย้

ลอยตวัในสดัส่วน 9% และมีอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัอยู่ที ่4.3% ต่อปี  

 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีภาษีเงินได้ค้างจ่าย 315.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 เป็นจํานวน 37.4  ล้านบาท 

หรือ 10.6%  

 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน – ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 110.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2553 เป็นจํานวน 16.0  ล้านบาท หรือ 17.0% ซึ่งได้มีการปรับปรุงขึน้ใหม่ย้อนหลงั ในงบการเงินปี 2553 ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที ่19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 โดยให้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ ซึ่งคํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทกุปี โดยทีผ่่านมาหนีส้ินเหล่านีจ้ะรับรู้เมื่อจะต้องชําระเทา่นัน้ 

 

 

เจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง - ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯมีเจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้างรวม 2,832.8  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 เป็น

จํานวน 513.7 ล้านบาท หรือ 22.2% เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทฯยังมีโครงการระหว่างพัฒนาหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง, โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซ็นทรัลเฟส

ติวลั หาดใหญ่ เป็นต้น 
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หนีส้ินหมุนเวยีนอ่ืน - ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินประกันผลงานค้างจ่าย เจ้าหนีอ่ื้น ดอกเบีย้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับ

ล่วงหน้า และอ่ืนๆ โดย ณ สิน้ปี 2554 หนีส้ินหมุนเวยีนอ่ืนมีจํานวน 4,499.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,842.6 ล้านบาท หรือ 69.4% 

จากการขยายธุรกิจ 

 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,030.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2553 จํานวน 656.0 ล้านบาท หรือ 38.9% จากการปรับปรุงอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

พระราชกฤษฎีกาในประมวลรัษฎากรให้ลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที ่530) พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดให้ลด จากเดิมร้อยละ 

30 ลดลงเหลือ ร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 และ ลดลงเหลือร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 

และ 2557   

 

เงินมัดจํารับจากลูกค้า - ณ สิน้ปี 2554 มีจํานวน 3,890.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 เป็นจํานวน 550.3 ล้านบาท หรือ 

16.5% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจํานวนผู้ เช่าทีเ่พิ่มขึน้จากการเปิดโครงการใหม่  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 20,448.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,530.5 ล้านบาท หรือ 

8.1% จาก ณ สิน้ปี 2553  

ทนุจดทะเบียน - ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯมีหุ้นสามญัทัง้หมดจํานวน 2,178,816,000 หุ้น เทา่กบั ณ สิน้ปี 2553  

 

ส่วนเกินทนุ – ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯมีส่วนเกินทนุ 2,007.6 ล้านบาท เทา่กบั ณ สิน้ปี 2553 

 

กําไรสะสม 

 กําไรสะสมจดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีสํารองตามกฎหมาย 217.9 ล้านบาท 

เทา่กบัปี 2553 ซึ่งเป็นผลจากการจดัสรรสํารองตามกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสํารอง

ครบถ้วนแล้ว ซึ่งเทา่กบั ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน 

 กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร -  ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสะสมเทา่กบั 15,610.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,488.7 ล้านบาท หรือ 

10.5% จาก ณ สิน้ปี 2553 ดงันี ้

1) เพิ่มขึน้จากกําไรสุทธิประจําปี 2554 จํานวน 2,058.1 ล้านบาท (คิดเป็นกําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.94 บาท/หุ้น ซึ่ง

เพิ่มขึน้ จากปี 2553 ทีม่ีกําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.52 บาท/หุ้น เน่ืองมาจากกําไรสุทธิทีเ่พิ่มขึน้ 933.2 ล้านบาท) 

2) ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2553 จํานวน 544.6 ล้านบาท (0.25 บาทต่อหุ้น) ซึ่งจ่ายในปี 

2554 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย – ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 485.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

42.4 ล้านบาท เน่ืองจากส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทย่อยทีเ่พิ่มขึน้ 
 

 

รายจ่ายลงทุน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายลงทนุในปี 2554 จํานวน 10,544.2 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัท 

ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9, โครงการโรงแรมฮิลตนั พทัยาบีช โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โครงการเซ็นทรัล
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

พลาซา อุดรธานี  โครงการเซ็นทรัลพลาซา  พิษณุโลก และการเข้าซือ้ที่ดินเพื่อรอพัฒนาโครงการ  รวมถึงการลงทุนปรับปรุง

ศูนย์การค้าทีม่ีอยู่เดิม เช่น โครงการเซ็นทรัลเวลิด์, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็นต้น 
 

รายจ่ายลงทุนเพื่อการปรับปรุงศูนย์การค้าเดมิ   
โครงการ ปี 2553 ปี 2554 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 

เซ็นทรัลเวลิด์  817 1,050 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 512 1,050 

 
 

รายจ่ายลงทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้างในการพัฒนาโครงการใหม่ 

 
 
 

โครงการ ปี 2553 ปี 2554 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 213 100 

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 457 230 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 183 140 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 782 1,570 

โรงแรมฮลิตนั พทัยา บีช 981 300 

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  920 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 558 540 

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 155 900 

โครงการใหม่ 753 5,240 

ทีม่า : บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 
กระแสเงินสด และแหล่งที่มาของทนุ 

กระแสเงินสด 

 กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานปี 2554 จํานวน 7,756.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,825.7 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ 97.3% 

จากปี 2553 ซึ่งอยู่ที ่3,930.5 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากรายได้จากการประกอบธุรกิจที่

เพิ่มขึน้ 937.7 ล้านบาท, รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า โครงการใหม่ เพิ่มขึน้ 892.9 ล้านบาท และหนีส้ินหมุนเวียน

อ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินประกนัผลงานค้างจ่าย ฯลฯ เพิ่มขึน้ 1,847.3 ล้านบาท 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในปี 2554 จํานวน 12,437.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,023.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 129.8% 

จากปี 2553  ซึ่งอยู่ที ่5,413.2 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2554 มีการลงทนุพฒันาโครงการใหม่หลายโครงการตลอดปี ตามที่

แสดงไว้ในส่วนของงบจ่ายลงทนุ  

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินปี 2554 จํานวน  4,745.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 4,226.0 ล้านบาท จากปี 2553 

ซึ่งอยู่ที ่ 519.7 ล้านบาท โดยกิจกรรมหลกัๆมาจากเงินกู้ยืมสุทธิ 6,160.1 ล้านบาท การจ่ายดอกเบีย้ 869.5 ล้านบาท และ

การจ่ายเงินปันผล 544.6 ล้านบาท  



 

 11-25 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 

แหล่งที่มาของทนุ  

ในระหวา่งปี 2554 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกนัโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนสถาบันเป็นวงเงิน

รวม 5,500 ล้านบาท  โดยเป็นหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 6 เดือน จํานวน 1,000 ล้านบาท, อายุ 5 ปี จํานวน 3,700 ล้านบาท, อายุ 7 ปี 

จํานวน 500 ล้านบาท และอายุ 10 ปี จํานวน 300 ล้านบาท และได้ลงนามในสญัญาวงเงินกู้ระยะยาว กับธนาคารกรุงไทยจํากัด 

(มหาชน) วงเงิน 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี และธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) วงเงิน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี 

โดย ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯมีรายละเอียดของหนีส้ินทีม่ีภาระดอกเบีย้ ดงัต่อไปนี ้ 

 

รายละเอียดหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 

ประเภทหนีส้นิ จํานวนเงนิ(

ล้านบาท) 

ระยะเวลาครบ

กําหนด 

หลกัประกัน 

ตั๋วสญัญาใช้เงิน ระยะสัน้ 500 ม.ค. 2555 ไมม่ ี

เงนิกู้ยืมระยะยาว  3,375 2561 ไมม่ ี

หุ้นกู้ไม่มปีระกันและไมด้่อยสทิธิ 14,700 2555-2564 ไมม่ ี

เงนิกู้ยืมระยะยาว 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 

1,175 ก.ย. 2558 ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช 

270 ก.พ. 2559 ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 

800 ก.ย. 2558 ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 

1,125 ก.ย. 2558 ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 

โครงการโรงแรมฮิลตัน พทัยา 

1,000 ก.พ. 2559 ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

โรงแรมฮิลตัน พทัยา 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 

1,700 ก.พ. 2559 ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 599 ม.ีค. 2561 ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

รวม 25,244   

* อตัราดอกเบีย้ถัวเฉลี่ยเทา่กบั 4.30% 

 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

ในปี 2554 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ สํานกังานสอบบญัชี                

ทีผู่้สอบบญัชีสงักดัเป็นจํานวนเงินรวม  5,230,000 บาท  

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee) 

-ไม่มี- 
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ข้อมูลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

- ไม่มีข้อมูลทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั    - 



 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 
บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท  ขอรับรองวา่ 

ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้

บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระสําคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าวและบริษัท

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําที่มิชอบ

ที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้วบริษัทได้

มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ หรือ นางสาวปิยะดา สุขเอมโอษฐ์ เป็นผู้ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ว้      

ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ หรือ นางสาวปิยะดา สขุเอมโอษฐ์ กํากับไว้ 

บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 

 

  ชื่อ                ตําแหน่ง             ลายมือชื่อ   

 

 

นายปริญญ์  จิราธิวฒัน ์         กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท      

 

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ : 

 

 

นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์  เลขานกุารบริษัท       

 

 

นางสาวปิยะดา  สขุเอมโอษฐ์   ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารการเงิน     

 



 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 
บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท  ขอรับรองวา่ 

ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้

บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น

สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและ

บริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําที่มิ

ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้วบริษัทได้

มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ หรือ นางสาวปิยะดา สุขเอมโอษฐ์ เป็นผู้ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ว้      

ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ หรือ นางสาวปิยะดา สขุเอมโอษฐ์ กํากับไว้ 

บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 

 

  ชื่อ                ตําแหน่ง             ลายมือชื่อ   

 

 

นายกอบชยั      จิราธิวฒัน ์         กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท     

 

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ : 

 

 

นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์  เลขานกุารบริษัท       

 

 

นางสาวปิยะดา  สขุเอมโอษฐ์   ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารการเงิน     

 



ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ สัดส่วน คุณวุฒิทางการศึกษา

ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ในบริษัท(%)

1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน์ 84 ปี  - - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - ประธานที�ปรึกษากิตติมศักดิ� บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ�    สาขาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง - ประธานกิตติมศักดิ� บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)  

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� - ประธานกิตติมศักดิ� บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 

    สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - รองประธานกรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด 

- ประธานกรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด 

- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด

- กรรมการ กรมการส่งเสริมการลงทุนการค้าไทย – จีน

- นายกกิตติมศักดิ�ถาวร สมาคมไหหลําแห่งประเทศไทย

- ประธานกิตติมศักดิ�ถาวร มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม

- รองประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า

2. นายสุทธิชัย   จิราธิวัฒน์ 71 ปี 1.92% - ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ - รองประธานกรรมการบริหาร, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด ปี 2549  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 - ประธานกรรมการ   Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ   ประธานอํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ปี 2543  - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สาขาบริหารธุรกิจ - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ผู้จัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม

- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน  - ประธานกรรมการกํากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จํากัด (มหาชน)

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล 61 ปี  - - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประสบการณ์ - กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท ที�ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จํากัด ปี 2554  - สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที�

 - กรรมการอิสระ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด     ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาส 2546-2548 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที�ปรึกษาธุรกิจ จํากัด  - สัมมนา “การป้องกันทุจริตและการรายงานตามกฎหมาย ปปช.”

 - ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 2541-2543 - กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  - สัมมนา "Audit Committee Forum"

2534-2548 - ประธาน, เลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน ปี 2553  - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

2534-2546 - กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)     Risk Management (MIR) 

  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)  - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

  กรรมการกํากับดูแลกิจการที�ดี ปี 2552  - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2551  - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) 

- กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปี 2548  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

- นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

- รองประธาน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปี 2546  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รายละเอียดเกี�ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

ประสบการณ์ทํางาน การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 - 



ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ สัดส่วน คุณวุฒิทางการศึกษา

ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ในบริษัท(%)

ประสบการณ์ทํางาน การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

4. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 73 ปี  - - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ - รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปี 2552  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

 - กรรมการอิสระ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ปี 2550  - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 

 - กรรมการตรวจสอบ    University of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา - กรรมการอิสระ, กรรมการที�ปรึกษา บริษัท สหยูเนี�ยน จํากัด (มหาชน) ปี 2549  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

 - ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากัด (มหาชน) ปี 2548  - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

     หลักสูตรภาครัฐร่วมภาคเอกชน รุ่นที� 1   กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปี 2546  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั�น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท พรีซิพาร์ท จํากัด

- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จํากัด

- ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

- กรรมการ Amata Hong Kong Ltd.

- กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จํากัด

- กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ�ง (ประเทศไทย) จํากัด

- กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกลลิเคอร์ จํากัด

5. นางสุนันทา ตุลยธัญ 65 ปี  - - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ ประสบการณ์ - ประธาน กลุ่มบริษัท โอกิลวี� แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทยและเวียดนาม ปี 2554  - สัมมนา “How New Foreign Bribery Laws Companies in Thailand

 - กรรมการอิสระ   College of New Rochelle  ประเทศสหรัฐอเมริกา - กรรมการบริหาร โอกิลวี� แอนด์ เมเธอร์ ภาคพื�นเอเซีย แปซิฟิค  - สัมมนา “คณะกรรมการตรวจสอบกับปัญหาวิกฤตมหาอุทกภัย”

 - กรรมการตรวจสอบ   - กรรมการบอร์ด โอกิลวี� แอนด์ เมเธอร์ เวิลด์วายด์ ปี 2552  - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

 - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - ประธานกิตติมศักดิ� กลุ่มบริษัท WPP ประเทศไทย และเวียดนาม ปี 2550  - สัมมนา "คณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน -    : ประสบการณ์ ปัญหา และแนวปฏิบัติที�ดี"

ปี 2548  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

ปี 2547  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 - สัมมนา Directors Forum 3/2547

 - สัมมนา Directors Forum 2/2547

6. นายการุณ  กิตติสถาพร 64 ปี  -  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 2544-2550  - ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ปี 2554  - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)

 - กรรมการอิสระ     Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ 2546-2551  - กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย  - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

 - กรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2549-2551  - สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  - หลักสูตร Directors Luncheon Briefing (DLB)

 - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา 2551-2554  - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2552  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

 - อบรมหลักสูตร Commercial Policy 2552-2554  - กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

   องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ปี 2551  - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 

   (GATT)  นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ปี 2549  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื�องกล จํากัด (มหาชน)

  หลักสูตรภาครัฐร่วมภาคเอกชน รุ่นที� 8  - กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท นํ�าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

 - กรรมการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 - กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา

 - ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 



ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ สัดส่วน คุณวุฒิทางการศึกษา

ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ในบริษัท(%)

ประสบการณ์ทํางาน การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

7. นายครรชิต บุนะจินดา 44 ปี  - - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ - ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จํากัด ปี 2552  - หลักสูตร Director Luncheon Briefing (DLB) 

 - กรรมการ - ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ   หัวหน้าคณะทํางานด้านการควบรวมกิจการ (ปัจจุบันคือ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด)  - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 

 - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรเวท อิควิตี� (ประเทศไทย) จํากัด  - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

 - กรรมการบริหารความเสี�ยง - Kellogg Graduate School Management, (บริษัทในเครือ ลอมบาร์ด อินเวสเมนท์ กรุ๊ป)  - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and 

  Northwestern University - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู วิชั�นส์ จํากัด (มหาชน)    Risk Management (MIR) 

  ภายใต้โครงการแลกเปลี�ยน   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ปี 2549  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ปี 2548  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

- กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ปี 2546  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

- กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association Limited

ประเทศฮ่องกง

8. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 69 ปี 1.92% - ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื�องกล ประสบการณ์ - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด ปี 2551  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 - กรรมการ   South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง - ผู้ก่อตั�ง, นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า

- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง - ที�ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� - กรรมการสมาคม สมาคมอัสสัมชัญ 

  สาขาวิชาการสื�อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  - กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พับลิชชิ�ง จํากัด (มหาชน)

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - รองประธานกรรมการกํากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

  หลักสูตรภาครัฐร่วมภาคเอกชน รุ่นที� 1 - กรรมการสมาคม สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื�อการท่องเที�ยว

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

  หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที� 1  

9. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 66 ปี 0.43% - ปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์ - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากัด ปี 2547  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 - กรรมการ   St. Joseph’s College ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประธาน สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ปี 2546  - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประธาน คณะกรรมการธุรกิจการค้าปลีก หอการค้าไทย  - หลักสูตร Board and CEO Assessment

  หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นที� 11 - ประธานกรรมการ บริษัท บิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ปี 2543  - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

- ที�ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

- กรรมการ, เหรัญญิก มูลนิธิเพื�อสิ�งแวดล้อม

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

- กรรมการกํากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจ คลับ จํากัด

- กรรมการ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์



ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ สัดส่วน คุณวุฒิทางการศึกษา

ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ในบริษัท(%)

ประสบการณ์ทํางาน การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

10. นายสุทธิศักดิ� จิราธิวัฒน์ 66 ปี 0.65% - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ประสบการณ์ - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ�งกรุ๊ป จํากัด ปี 2550  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 - กรรมการ   St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี� จํากัด  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

 - ที�ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญญ์อินเตอร์เทรด จํากัด

   และกําหนดค่าตอบแทน ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

- กรรมการกํากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด 

- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี� จํากัด

- กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ จํากัด

- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด

11. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ 64 ปี 0.61% - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ประสบการณ์ - กรรมการ สภาหอการค้าไทย ปี 2546  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

 - กรรมการ    University of Maryland (College Park)  ประเทศสหรัฐอเมริกา - นายกสโมสร สโมสรโรตารี� บางเขน

 - ที�ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) - ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟี�พาร์ทเนอร์ส จํากัด (Starbucks - ประเทศไทย) 

      Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา - นายกและผู้ก่อตั�ง สมาคมศูนย์การค้าไทย

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2533-2545 - กรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

  หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นที� 13 - ที�ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

2523-2535 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานฝ่ายจัดซื�อ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด

   ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ,

   ผู้อํานวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน  - รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท บิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ�ง จํากัด

- กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จํากัด

- สมาชิก, กรรมาธิการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

12. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ 49 ปี 1.38% - ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2545-2549 - กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ�ง จํากัด (มหาชน) ปี 2553  - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program

 - กรรมการ   Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา 2542-2549 - กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) ปี 2552  - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

 - ที�ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 2541-2547 - กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)

   และกําหนดค่าตอบแทน   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538-2550 - กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด ปี 2550  - หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function (MIA)

 - กรรมการบริหารความเสี�ยง - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   2533-2545 - กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด  - หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and  

  หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นที� 22 2531-2532 - เจ้าหน้าที�ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จํากัด (มหาชน)    Risk Management (MIR)

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ปี 2549  - หลักสูตร Chief Financial Officer

 - กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ปี 2548  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

- กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

- กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)  - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

- กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที�บริหารการเงิน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด ปี 2543  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

- กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากัด

- ที�ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ สัดส่วน คุณวุฒิทางการศึกษา
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ในบริษัท(%)

ประสบการณ์ทํางาน การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

13. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ 56 ปี 1.22% - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ปี 2544  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

 - กรรมการ - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ - ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร   University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

 - กรรมการบริหารความเสี�ยง - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด

   University of Chicago, Graduate School of Business - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด

   ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

  หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นที� 21 - กรรมการ บริษัท ห้องอาหารซากุระ จํากัด 

- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอ๊ดวานซ์ซิสเต็ม จํากัด 

- กรรมการ บริษัท เจเนซิส คอร์ปอร์เรชั�น จํากัด

14. นายสุทธิเดช  จิราธิวัฒน์ 61 ปี 0.75% - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ประสบการณ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

 - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส   Prince George College  ประเทศสหรัฐอเมริกา   สายงานพัฒนาโครงการและบริหารงานก่อสร้าง

- ผู้อํานวยการฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ผู้อํานวยการฝ่ายขาย บริษัท บางนาเซ็นทรัลพร็อพเพอร์ตี� จํากัด 

- ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ�ง จํากัด

- ผู้อํานวยการ บริษัท ฟู้ดพาร์ค จํากัด

2545-2547 - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

15. นายนริศ  เชยกลิ�น 50 ปี  - - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ - กรรมการ, ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน)  

   สายงานการเงิน บัญชีและบริหารทรัพย์สิน - หัวหน้าแผนกผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด 

 - กรรมการบริหารความเสี�ยง 2539-2541 - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

2539-2541 - กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี� อินชัวรันส์ จํากัด

16. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ 50 ปี 0.40% - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, 2541-2547 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากัด

 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 2539-2541 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม ท๊อป ซูเปอร์มาร์เกต

   สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 2531-2539 - กรรมการผู้จัดการ เซ็นทรัลซูเปอร์มาร์เก็ต

   University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา 2528-2531 - ผู้อํานวยการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด

 - Advanced Management  Program, Executive Course, 

   Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา

17. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 50 ปี 0.59% - Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

   สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

- Real Estate Investment - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั�นแนลฟาสต์ฟู้ด จํากัด

- Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี� จํากัด

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี� จํากัด

 - 

 - 

 - 

 - 



ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ สัดส่วน คุณวุฒิทางการศึกษา

ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ในบริษัท(%)

ประสบการณ์ทํางาน การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

18. นายธีระชาติ นุมานิต 54 ปี - - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา ประสบการณ์ - หัวหน้าฝ่ายประมาณการ บริษัท จอห์น ฮอลแลนด์ (ประเทศไทย)

 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   Polytechnic University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้จัดการโครงการ การทางแห่งนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร "หลักการจัดการด้านการเงิน - วิศวกร โครงการพาร์สัน บรินเคอร์ฮอฟ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

   สําหรับผู้บริหาร รุ่นที� 11" - ผู้จัดการโครงการพิเศษ บริษัท ฟิลลิป ฮอสแมน (ประเทศไทย)

   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544-2546 - ผู้อํานวยการโครงการ บริษัท อิโตชู (ประเทศไทย) จํากัด

2540-2544 - ผู้อํานวยการโครงการพิเศษ บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั�น แอนด์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด

19. ดร.ณัฐกิตติ� ตั�งพูลสินธนา 47 ปี -  - ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ - ที�ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ 2547-2549 - ผู้จัดการทั�วไป ฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จํากัด

   ฝ่ายการตลาด    การสื�อสารการตลาด The University of North Texus ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสื�อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์   

   วิทยานิพนธ์ (การสร้างมาตรฐานโทรทัศน์ไทย) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20. นางนาถยา  จิราธิวัฒน์ 48 ปี 0.40% - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 2538-2552 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย    University of Hartford  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2535-2538 - ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื�อทั�วไป บริษัท บิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 2533-2535 - ผู้จัดการทั�วไป บริษัท เซ็นทรัล รีเทล โลจิสติคส์ จํากัด 

  University of Hartford  ประเทศฝรั�งเศส 2531-2533 - ผู้อํานวยการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด

2529-2531 - ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน เจ แอนด์ เอส อิมปอร์ต จํากัด

21. นางปณิดา สุขศรีดากุล 56 ปี - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 2549 - 2554 - ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานการบริหารทรัพย์สิบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

 - รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2538 - 2548 - ผู้อํานวยการศูนย์การค้า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

   สายงานบริหารทรัพย์สิน - ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์

   สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 - 

 - 

 - 

 - 



รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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1 นายวันชัย          จิราธิวัฒน์                         

2 นายเอนก          สิทธิประศาสน์                         

3 นายสุทธิชัย        จิราธิวัฒน์                         

4 นายสุทธิธรรม     จิราธิวัฒน์                         

5 นายสุทธิเกียรติ    จิราธิวัฒน์                         

6 นายสุทธิชาติ       จิราธิวัฒน์                         

7 นายกอบชัย         จิราธิวัฒน์                         

8 นายปริญญ์         จิราธิวัฒน์                         

9 นายสุทธิศักดิ�       จิราธิวัฒน์                         

10 นายไพฑูรย์         ทวีผล                         

11 นายจักก์ชัย        พานิชพัฒน์                         

12 นางสุนันทา        ตุลยธัญ                         

13 นายครรชิต        บุนะจินดา                         

14 นายการุณ         กิตติสถาพร                         

15 นายสุทธิเดช      จิราธิวัฒน์                         

16 นายสุทธิพันธ์     จิราธิวัฒน์                         

17 นายสุทธิภัค       จิราธิวัฒน์                         

18 นางสาววัลยา     จิราธิวัฒน์                         

19 นางนาถยา         จิราธิวัฒน์                         

20 นายสุทธิลักษณ์      จิราธิวัฒน์                           

21 นายวิญ�ู          คุวานันท์                         

22 นายโยธิน          บุญดีเจริญ                         

23 นายเจตรศิริ      บุญดีเจริญ                         

24 นายเปรมชัย       กรรณสูต                         

25 นายทวีผล      คงเสรี                         

26 นายเจริญ     จิรวิศัลย์                         

27 นายพีระพล       พัฒนพีระเดช                         

28 นายนพดล        พัฒนพีระเดช                         

29 นายชนวัฒน์      เอื�อวัฒนะสกุล                             

30 นายสรรคนนท์   จิราธิวัฒน์                         

31 นายอิศเรศ        จิราธิวัฒน์                         



 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ              

________________________________________________________________________________ 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิที่ มีความเป็นอิสระ 3 คน โดย 

นายไพฑรูย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือได้ของงบการเงิน นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และนางสุนันทา ตุลยธัญ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ

อิสระให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จึงมีผลให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตัง้แต่วันที่  

21 มกราคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน  

 

ในปี 2553 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีทัง้สิน้ 11 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วม

การประชุมทกุครัง้ ซึง่การประชุมในบางครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการจากภายนอกอ่ืนที่ไม่เป็นผู้ บริหารตามวาระอันสมควร 

และได้รายงาน แสดงความเห็น รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้

รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 6 ครัง้ สรุปสาระสําคัญของผลการ

ดําเนินงานและการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้

 

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี นโยบายบัญชีที่สําคัญ 

รายการทางการเงินที่มีนัยสําคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและ

ประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทาง

การเงินของบริษัทได้จัดทําขึน้ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้  

การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตสุมผล    

 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงและการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในและของ

ผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการประเมินระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

รวมทัง้การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานดงักล่าว และพิจารณากระบวนการ

ภายในเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 



 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานแผนงานประจําปี (Risk-based Audit Plan)  

ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดงักล่าว และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน รวมทัง้

ได้หารือกับผู้บริหารสํานักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนัน้ได้มีการ

ทบทวนกฏบัตรของสํานักตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง โดยให้มีผลใช้บังคับตัง้แต่

วนัที่ 24 มกราคม 2554 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็น

อิสระและเหมาะสม  

 

การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท และติดตามแนว

ทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท    

 

รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เน่ืองจากบริษัทมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องจํานวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบจึง

ได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท จึงได้ให้ผู้ สอบบัญชี

เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบทานและพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เก่ียวโยงกันที่ได้พิจารณานัน้ เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข

การค้าทัว่ไป มีความสมเหตสุมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท  

 

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จํานวน 1 ครัง้  

เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเร่ืองการปฏิบัติงานและการประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เก่ียวข้อง และ

ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2553 ซึง่เป็นปีที่ห้าของบริษัทสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัน่าพอใจ 

ส่วนการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2554 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

รายงานผลการเปรียบเทียบการเสนอเง่ือนไข ขอบเขตและค่าบริการสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีจํานวน  

4 ราย ร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 



 

สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 

1,510,000 บาท 

 

ความเห็น และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฏบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจําปี 2553 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2554 ใน 5 หมวด ได้แก่  

หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝึกอบรมและทรัพยากร หมวดการประชุม  

หมวดกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสมัพนัธ์กับผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน ผู้ สอบ

บัญชีและผู้บริหาร ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอและครบถ้วน   

 

รายการอื่นท่ีผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนปรับปรุงกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุมและ

เหมาะสมมากขึน้ และประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปแทนฉบับเดิม 

นอกจากทีก่ล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารเป็น

วาระเฉพาะ 1 ครัง้ เพ่ือหารือร่วมกันในประเด็นสําคัญด้านแนวทางการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร รายการที่ เ ก่ียวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และการดําเนินการภายหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิล์ด โดยได้ข้อสรุปแนวทางการ

ดําเนินงานที่ควรจะเป็นอย่างชัดเจน เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา   

 

 

 

 

                               นายไพฑรูย์  ทวีผล 

                                                                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                      28 กุมภาพนัธ์ 2554 
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	การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
	1. ลักษณะธุรกิจ
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	20120405-CPN-FORM561-2011-08-TH
	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
	รวม
	โดยลักษณะกรรมสิทธิ และภาระผูกพันของทรัพย์สินแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
	ตารางทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
	สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
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	ข้อพิพาททางกฎหมาย

	20120405-CPN-FORM561-2011-11-TH
	โครงสร้างเงินทุน
	จำนวนหุ้นสามัญ   2,178,816,000 หุ้น

	กำหนด

	20120405-CPN-FORM561-2011-12-TH
	การจัดการ
	ประเภทค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)

	20120405-CPN-FORM561-2011-13-TH
	20120405-CPN-FORM561-2011-14-TH
	ขั้นตอนการอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

	20120405-CPN-FORM561-2011-15-TH
	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
	วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
	 ภาพรวมผลการดำเนินงาน

	กำไรสุทธิ
	บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เท่ากับ 692 ล้านบาท เติบโต 78% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หากมิได้รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำดังกล่าว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เพิ่มขึ้น 30% ...
	Uสินทรัพย์รวม

	ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย โรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 2,423.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 68.8 ล้านบาท หรือ 2.9% เนื่องจากการปรับปรุง...
	สิทธิการเช่า – บริษัทฯ มีสิทธิการเช่า ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว ประกอบด้วย อาคารสำนักงานและศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 13,477.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 71 ...
	บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายลงทุนในปี 2554 จำนวน 10,544.2 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัท ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9, โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยาบีช โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี  โครงการเซ็นท...
	ที่มา : บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
	* อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเท่ากับ 4.30%


	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	ในปี 2554 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชี                ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจำนวนเงินรวม  5,230,000 บาท
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	- ไม่มีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ    -
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