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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
 
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัคือการพฒันาศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และธุรกิจให้เช่า
พืน้ท่ีและให้บริการพืน้ท่ีค้าปลีกภายในศูนย์การค้า นอกจากนีย้ังประกอบธุรกิจพัฒนา บริหาร และให้เช่าพืน้ท่ีอาคาร
สํานกังาน อาคารท่ีพกัอาศยั และธุรกิจโรงแรม ซึง่เป็นธุรกิจสนบัสนนุเพ่ือเพิ่มประโยชน์จากการใช้ท่ีดิน การขยายฐานรายได้ 
และสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าให้มีผู้ ใช้บริการเพิ่มมากขึน้ พร้อมกนันีย้งัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและสง่เสริมกนั อาทิ การ
ให้บริการสวนนํา้ ลานสเก็ตนํา้แข็ง สวนพกัผ่อนและศนูย์อาหาร ภายในศนูย์การค้าบางโครงการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลท่ีตัง้และความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็นสําคัญ  รวมทัง้มีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกและเป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีก ซึ่งธุรกิจของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น 6 
ประเภท คือ  

(1) การพฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีและให้บริการพืน้ท่ีค้าปลีกภายในศนูย์การค้า  
(2) อาคารสํานกังาน           
(3) ธุรกิจโรงแรม  
(4) อาคารท่ีพกัอาศยั  
(5) สวนนํา้ ลานสเก็ตนํา้แข็ง และสวนพกัผอ่น 
(6) ศนูย์อาหาร           

 
วสัิยทัศน์ 
“ผู้พฒันาศนูย์การค้าในระดบัภมิูภาค ท่ีได้รับการช่ืนชมสงูสดุจากทกุคน และไมห่ยดุน่ิงในการสร้างประสบการณ์แห่ง
ความสขุในระดบัโลก” 
 
พันธกจิ 
CPN มีพนัธกิจ 4 ประการท่ีต้องดําเนินการเพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ขององค์กร 
 

1. เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ทุกคนช่ืนชม (Most Admired Retail Developer of All Stakeholders) 
   “เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การคา้ทีท่กุคนชืน่ชม โดยสร้างคณุค่าทีโ่ดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมายของทกุคน” 
 

 เป็นศนูย์การค้าท่ีนกัลงทนุเลือก โดยมอบผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และพนัธมิตร 

 เป็นศนูย์การค้าท่ีลกูค้าเลือก โดยสร้างประสบการณ์แหง่ความสขุให้กบัลกูค้า 

 เป็นศนูย์การค้าท่ีผู้ เช่าและคูค้่าเลือกโดยสร้างความสําเร็จทางธุรกิจร่วมกนัควบคูไ่ปกบัการสร้าง
ความสมัพนัธ์ในระยะยาว  
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 เป็นศนูย์การค้าท่ีพนกังานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาตนเอง และการเติบโตทางหน้าท่ีการ
งาน ตลอดจนสร้างสงัคมการทํางานท่ีมีความรักความผกูพนักนั 

 เป็นศนูย์การค้าท่ีสงัคมและชมุชนเลือก โดยพฒันาศนูย์การค้าท่ีมีความโดดเดน่เป็นท่ีภมิูใจของชมุชน 

ควบคูไ่ปกบัการดแูลสิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชน 

2. เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดน่ิง (Dynamic Retail Developer) 
  “เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การคา้ทีไ่ม่หยดุน่ิงในการพฒันาศูนย์การคา้รูปแบบใหม่ มีร้านคา้ใหม่ทีห่ลากหลายและทนัสมยั 
ตอบสนองวิถีชีวิตทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย” 
 

 CPN ตระหนกัดีวา่ ความไมห่ยดุน่ิงของลกูค้าคือความท้าทายท่ีสําคญั ลกูค้ามีความคาดหวงัท่ีสงูขึน้ มีความ
ต้องการท่ีซบัซ้อนมากขึน้ เข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึน้ ความไม่หยดุน่ิงของ CPN จะเป็นสิง่ท่ีผลกัดนัให้ศนูย์การค้าภายใต้
การบริหารของ CPN มีความทนัสมยัท่ีสดุ และสามารถตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของลกูค้าได้ดี โดยการ
พฒันาศนูย์การค้ารูปแบบใหม่ การสรรหาร้านค้าใหม่ท่ีมีความทนัสมยัและตรงกบัความต้องการลกูค้าเข้ามาอยูใ่น
ศนูย์การค้าอยา่งตอ่เน่ือง การนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมท่ีมี
ความโดดเดน่ แตกตา่ง และสร้างประสบการณ์ใหม ่ๆ ให้กบัลกูค้า ตลอดจนการผสานพลงักบับริษัทในเครือเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าควบคูไ่ปกบัการสร้างความประทบัใจสงูสดุกบัผู้ใช้บริการ 
 

3. เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมภิาค (Regional Retail Developer) 
“เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การคา้ทีมี่ศกัยภาพในการเป็นผูนํ้าในระดบัภูมิภาคและเป็นทีจ่บัตามองในตลาด” 
 

CPN มุง่มัน่ท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน การเติบโตเป็นองค์กรระดบัภมิูภาคคือก้าวตอ่ไปของ CPN 
ดงันัน้ CPN จงึมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมีโครงการท่ีประสบความสําเร็จอยา่งรวดเร็วในภมิูภาคนี ้
CPN ได้ระบตุลาดท่ีจะขยายธุรกิจไปอยา่งชดัเจน บนพืน้ฐานความรอบคอบ มีกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และแผนการสร้าง
พนัธมิตรท่ีสามารถตอบสนองกบัโอกาสทางธุรกิจได้อยา่งทนัทว่งที ในขณะท่ีองค์กรและทีมงานมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง
เพ่ือให้มีศกัยภาพ และความพร้อมท่ีจะสามารถดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศได้ตามเป้าหมาย 
 

4. เป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสุขที่เหนือกว่า (World-Class Rewarding Experience) 
“เป็นศูนย์การคา้ทีลู่กคา้เลือกจะมา เพือ่สมัผสัประสบการณ์ความสขุในการ Shopping ทีเ่หนือกว่าคู่แข่งในทกุตลาดทีเ่ปิด
ดําเนินการ” 
 

CPN ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ CPN ไมไ่ด้เป็นเพียงแคผู่้พฒันาศนูย์การค้าเทา่นัน้ แต่ยงัเป็นผู้สร้างประสบการณ์
แหง่ความสขุให้กบัทกุคน ดงันัน้ทกุองค์ประกอบในศนูย์การค้า CPN จะคํานงึถงึผู้ใช้บริการเสมอ ไมว่า่จะเป็นการคดัสรร
ร้านค้าให้มีความหลากหลายและแปลกใหม ่การจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ การจดัให้มีสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ อยา่งครบ
ครัน  CPN เช่ือวา่มาตรฐานท่ีสงูและเป็นสากลจะเป็นสิง่ท่ีทําให้องค์กรเป็นผู้ นําในตลาดได้ ความเป็นระดบัสากล/ระดบัโลก 
(World–Class) จงึเป็นสิง่ท่ี CPN มุง่มัน่มาตลอดและเช่ือมัน่วา่การสร้างประสบการณ์แหง่ความสขุในระดบัสากล จะเป็นสิง่
ท่ีทําให้ CPN ก้าวขึน้เป็นหนึง่ในผู้ นําด้านการพฒันาศนูย์การค้าระดบัภมิูภาคได้ในอนาคต 
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1.2 การเปล่ียนแปลง และพฒันาการที่สาํคญั 
พ.ศ. 2523
  

- กลุม่เซน็ทรัล กลุม่เตชะไพบลูย์ กลุม่สหยเูน่ียน และบคุคลรายย่อยอ่ืน ได้ร่วมกนัก่อตัง้ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา 
จํากัด” ขึน้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน เร่ิมแรก 300 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
พฒันาศนูย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร 

พ.ศ. 2525 - เปิดดําเนินการโครงการเซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึง่เป็นศนูย์การค้า ครบวงจรแหง่แรกของประเทศไทย 
พ.ศ. 2536 - เปิดดําเนินการโครงการเซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา 
พ.ศ. 2538 - เปิดดําเนินการโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ซึง่เป็นศนูย์การค้าเอนกประสงค์ พร้อมอาคารสํานกังาน  

- เปิดดําเนินการโครงการเซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา  

- จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท 
พ.ศ. 2539 - เข้าซือ้โครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
พ.ศ. 2540 - เปิดดําเนินการโครงการเซน็ทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 
พ.ศ. 2543 - เปิดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฟส 2 เอ (อาคารท่ีจอดรถและโรงภาพยนตร์ใน   

โครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต) 
พ.ศ. 2544 - เข้าซือ้หุ้นโครงการเซน็ทรัลพลาซา บางนาเพ่ิมเติมอีก 79% จากสดัสว่นการถือหุ้นเดิม 20% เป็น 99% 
พ.ศ. 2545 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านหุ้ น คิดเป็น 1,000 ล้านบาท โดยการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม   

(Right Offering) 

- เปิดดําเนินการโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

- เข้าซือ้โครงการเซน็ทรัลเวิลด์  
พ.ศ. 2546 - จดทะเบียนลดมลูคา่หุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท 

- เพ่ิมทนุจดทะเบียนประเภทหุ้นบริุมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้จํานวน 35,714,200 หุ้น หุ้นละ 28 บาท  
คิดเป็น 999,997,600.- บาท ให้กบักองทนุเพ่ือการร่วมลงทนุ 

- เปิดโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เฟส 2 บี 

- เข้าซือ้โครงการเซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
พ.ศ. 2547 - จดทะเบียนลดมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้น โดยการแตกมลูคา่หุ้นจากหุ้นละ 5 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 

-       กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ได้เข้ามาลงทนุในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของโครงการ  
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 และศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3  

-      เข้าลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้น 33% 

-      เข้าซือ้หุ้นโครงการเซน็ทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 เพ่ิมเติม จากสดัสว่นการถือหุ้นเดิม 60.53% เป็น 99.99%  
-      หุ้นของบริษัทได้รับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 50 หุ้นของบริษัทชัน้นําในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีจะนํา

ราคาหุ้นมาคํานวณดชันี SET50  

พ.ศ. 2549 
 
 
 
 

 

-      เปิดให้บริการอาคารสํานกังานเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ทาวเวอร์บี ในบริเวณโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

-      หุ้นของบริษัทฯ ได้รับคดัเลือกจาก Morgan Stanley Capital International Inc. ในการนําราคาหุ้นมาคํานวณ
ดชันี MSCI ของภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 

 -     เปิดให้บริการสว่นขยายโครงการ “ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์”  
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

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

พ.ศ. 2551 - เปิดให้บริการโครงการเซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 
 

พ.ศ. 2552 - เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  
- เข้าทําสญัญาเช่าช่วงโครงการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็นระยะเวลา 20 ปี 

- เข้าซือ้โครงการศนูย์การค้าเจริญศรี คอมเพล็กซ์ และเปลี่ยนช่ือโครงการเป็นโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
อดุรธานี ซึง่ประกอบด้วย ศนูย์การค้า และโรงแรม(ภายใต้ช่ือ โรงแรมเซน็ทารา อดุรธานี)  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ  

- กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์สิทธิการเช่า CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ได้เข้ามาลงทนุในสินทรัพย์บางส่วนของ
โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น    

 

พ.ศ. 2553 - ทริสเรตติง้คงอันดับเครดิตบริษัทในระดับ A+ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความน่าเช่ือถือและการ
เติบโตของ CPN ภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง และเหตกุารณ์เพลิงไหม้ท่ีส่งผลกระทบต่อเซ็นทรัล
เวิลด์ 

- เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกครัง้ ภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ จากการชุมนุมบริเวณ   
สี่แยกราชประสงค์ 

- เปิดให้บริการโรงแรมฮิลตนั พทัยา บริเวณศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  

 

พ.ศ. 2554 - เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว อีกครัง้ หลงัจากปิดให้บริการชัว่คราว เพ่ือทําการปรับปรุง 
ปรับโฉม และปรับเปลี่ยนร้านค้า  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงราย  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก  

- จากเหตอุุทกภยัครัง้ร้ายแรง ทําให้ต้องปิดให้บริการศนูย์การค้า 3 โครงการ เป็นการชัว่คราว คือ ศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า, ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา และศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึง่
เหตอุทุกภยัดงักลา่วมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ตอ่ทรัพย์สินของบริษัท 

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  

 

พ.ศ. 2555 - เปิดให้บริการสว่นขยายของศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี  

- นําอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN   
คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) มลูค่า 4,394 ล้านบาท ซึง่ได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุเป็นอย่างดี มีผู้สนใจ
จองซือ้กองทนุเม่ือเสนอขายครัง้แรกเกินกว่า 6 เท่า สําหรับนักลงทุนรายย่อย และ 3.5 เท่าสําหรับนกัลงทุน
สถาบนั และมีผู้ ถือหุ้นกว่า 17,000 ราย มากท่ีสดุในกลุ่ม Property Fund ราคาเม่ือเปิดซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวนัแรกคือ 13 บาท/หน่วย เพ่ิมขึน้ 26% จากราคาเสนอขาย 10.30 บาท/หน่วย 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ลําปาง  
 

พ.ศ. 2556 - จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 โดยมีวาระที่สําคญั คือ เพ่ือพิจารณาอนุมติัเข้าทําสญัญาเช่าท่ีดิน
โครงการบางใหญ่ขนาดประมาณ 98 ไร่ บริเวณอําเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบุรี ระยะเวลาการเช่า 30 ปี   
กบับริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากดั  

- ทริสเรทติง้คงอนัดบัเครดิตบริษัทและหุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกันท่ีระดบั A+ พร้อมทัง้เปลี่ยนแนวโน้มอนัดบัเครดิต
ของ CPN เป็น “Positive” หรือ “บวก” จาก “Stable” หรือ “คงท่ี” ซึง่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี   

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้ นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้ นละ 1 บาท จํานวน 2,178,816,000 หุ้ น   
เป็นมลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท จํานวน 4,357,632,000 หุ้น โดยมีผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 

- หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 130,368,000 หุ้น ส่งผลให้หุ้นสามญัของบริษัท รวม 4,488,000,000 หุ้น โดยหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุเร่ิมซือ้-ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในวนัท่ี  27 พฤษภาคม 2556 

- ลงนามในสญัญาร่วมทนุกบั I-Berhad และ I-City Properties Sdn. Bhd. ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ I-Berhad   
เพ่ือพฒันาศนูย์การค้าโครงการ  i-City บริเวณฝ่ังตะวนัตกของรัฐสลงังอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย CPN มีสดัสว่น
การร่วมทนุโดยการถือหุ้น  โดยอ้อมในบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องรวมร้อยละ 60 และกลุ่ม I-Berhad ถือหุ้นร้อยละ 
40 

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ 

-  เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่  

 

พ.ศ. 2557 - นายปรีชา เอกคณุากลู เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแทนนายกอบชยั   
จิราธิวฒัน์  มีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ ยังคงดํารงตําแหน่งใน
ฐานะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ  

- ให้เช่าทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”)  

- ทริสเรทติง้เพ่ิมอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่มีประกนัชดุปัจจบุนัของ CPN เป็นระดบั “AA-” จากเดิมท่ีระดบั 
“A+” โดยอนัดบัเครดิตท่ีเพ่ิมขึน้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานท่ีปรับตวัดีขึน้และสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งขึน้
และสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้ นําในธรุกิจศนูย์การค้า   

- เปิดตวั Groove@CentralWorld อย่างเป็นทางการ  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ศาลายา  
 
 
 
 
 
 

 



 

            1-  
  

6

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

พ.ศ. 2558 - ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 ในอตัรา 0.65 
บาทตอ่หุ้น และอนมุติัการลงทนุในทรัพย์สินบางสว่นของโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต จากบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนั 

 - เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ระยอง ตัง้อยูบ่นทําเลท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดัระยองในฐานะศนูย์กลาง
การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจท่ีมีรายได้ประชากรตอ่หวัสงูท่ีสดุของประเทศและมีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) สงู
เป็นอนัดบั 1 ของภาคตะวนัออก และเป็นอนัดบั 2 รองจากกรุงเทพฯ มีการเติบโตของเมืองและโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยูอ่าศยัเพ่ิมมากขึน้โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม อีกทัง้เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมท่ีใหญ่
ท่ีสดุของประเทศ โดยมีโรงงานในจงัหวดักวา่ 1,900 โรงงาน รวมถึงเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัอีกจงัหวดัหนึง่
ของประเทศ โครงการจงึรองรับกําลงัซือ้ของคนในจงัหวดัระยองกวา่ 820,000 คน 

 - เข้าลงทนุในทรัพย์สินในโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต1 กบับริษัท สรรพสินค้าเซน็ทรัล จํากดั (“CDS”) โดย 
CPN เช่าช่วงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการบางสว่นจํานวน 25 ไร่ 36.8 ตารางวา จาก CDS เป็นระยะเวลา 41 ปี 
และเช่าอาคารศนูย์การค้าบางสว่นและรับโอนกรรมสทิธ์งานระบบ โดยมีพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิประมาณ 44,347 
ตารางเมตร ตามมติอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 

 - ทริสเรทติง้คงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมมี่หลกัประกนัชดุปัจจบุนัของบริษัท เซน็ทรัลพฒันา 
จํากดั (มหาชน) ท่ีระดบั “AA-” ในขณะเดียวกนั ทริสเรทติง้ยงัจดัอนัดบั เครดิตหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั
ชดุใหมม่ลูคา่ 1,000 ล้านบาท (CPN221A) ของบริษัทฯ ท่ี ระดบั “AA-” เช่นกนั โดย CPN นําเงินท่ีได้จากการ
ออกหุ้นกู้ชดุใหมไ่ปใช้สําหรับขยายการลงทนุ อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้ นําในธรุกิจศนูย์การค้า 
ตลอดจนผลงานในการบริหาร ศนูย์การค้าท่ีมีคณุภาพสงู กระแสเงินสดที่สม่ําเสมอจากรายได้คา่เช่าและ
คา่บริการ รวมถึงนโยบาย ทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีมีความระมดัระวงั ทัง้นี ้ การพิจารณาอนัดบัเครดิตยงั
คํานงึถึงความต้องการเงินลงทนุจํานวนมากเพ่ือใช้รองรับแผนการขยายธรุกิจของบริษัทฯ ในช่วงปี 2558-2560 
ด้วย แนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงท่ี” สะท้อนถึงความคาดหวงัวา่ CPN จะยงัคงรักษาผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่ง
ของศนูย์การค้าเอาไว้ได้ แม้วา่ CPN จะมีแผนการขยายธรุกิจอย่างตอ่เน่ือง แตก็่คาดวา่ CPN จะรักษาวินยัทาง
การเงินในการดํารงอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ทนุให้อยู่ในระดบัไมเ่กิน 1 เทา่ได้ 

 - เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต ซึง่เป็นศนูย์การค้าระดบั Regional Mall ตัง้อยูบ่นทําเลท่ีมี
ศกัยภาพสงูบริเวณสามแยกบางใหญ่ เข้าถงึได้ด้วยระบบคมนาคมท่ีสมบรูณ์แบบของภาครัฐท่ีเช่ือมตอ่ทกุ
เส้นทางไว้ด้วยกนั โครงการรวบรวมประสบการณ์ไลฟ์สไตล์และความบนัเทิงสําหรับทกุคนในครอบครัว ครบครัน
ด้วยสินค้าและบริการ โดดเดน่ด้วยการออกแบบและตกแต่งด้วยอาร์ตอินสตอลเลชัน่ทัว่ทัง้ศนูย์การค้า ภายใต้
แนวคิด “BIG Life ชีวิตใหญ่มาก” โดยโครงการได้ผลตอบรับท่ีดีทัง้จากร้านค้าผู้ เช่าและลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ 

 - นอกจากนัน้ CPN ได้ประกาศความร่วมมือระหวา่ง CPN กบักลุม่ IKANO เพ่ือเปิด IKEA Store ในบริเวณ
โครงการเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต ซึง่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นศนูย์การค้าระดบั Regional Mall 
สร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนั ตลอดจนช่วยดงึดดูลกูค้าให้มาใช้บริการในศนูย์การค้าเพ่ิมมากขึน้เพ่ือเสริม 
สร้างความมัน่ใจแก่ผู้ เช่าท่ีจะมาเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้า 

 - CPN ได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิกของดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ 
DJSI) หมวดอตุสาหกรรม Real Estate ในกลุม่ตลาดประเทศเปิดใหม ่ (Emerging Markets) ประจําปี 2558 
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ีสอง สะท้อนให้เหน็ถึงปรัชญาการดําเนินธรุกิจท่ียัง่ยืนของ CPN ท่ีคํานงึถึงสว่นรวม สิ่งแวดล้อม 
และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึงการมีสว่นร่วมท่ีจะช่วยขบัเคลื่อนสงัคมและชมุชนอย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง 

 - คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัการลงทนุในธรุกิจท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมบนท่ีดินบริเวณศนูย์การค้า
ของ CPN ในโครงการเชียงใหม ่ ขอนแก่น และระยอง มลูคา่การลงทนุรวม 1,626 ล้านบาท (ไมร่วมคา่ท่ีดิน)  
เน่ืองจากเลง็เหน็ศกัยภาพในการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในลกัษณะ Mixed-use โดยจะพฒันาโครงการท่ีอยู่
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

อาศยัเพ่ือสนบัสนนุธรุกิจศนูย์การค้า ซึง่เป็นธรุกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และคาดวา่จะเร่ิมก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมทัง้ 3 โครงการในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี  

 -  ทยอยเปิดพืน้ท่ีให้บริการของศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า โฉมใหม ่ ภายหลงัการปรับปรุงพืน้ท่ีภายใน
โครงการครัง้ใหญ่ เพ่ือเสริมภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยัและความน่าสนใจของศนูย์การค้า ซึง่จะช่วยเพ่ิมอตัราการตอ่
สญัญาเช่าพืน้ท่ี ดงึดดูผู้ เช่ารายใหมแ่ละเป็นการเพ่ิมปริมาณสญัจรของลกูค้าภายในศนูย์การค้า ตลอดจนเพ่ิม
ความสามารถทางการแข่งขนั ตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และคงความเป็น
ศนูย์การค้าท่ีครบวงจร (One-Stop Shopping Center) โครงการตัง้อยู่บนทําเลท่ีดีและมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ 
รองรับการขยายตวัของโครงการหมูบ้่านจดัสรรและคอนโดมิเนียมด้านตะวนัตกของกรุงเทพฯ 

 - เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ โมเดลใหมจ่ากการ Refresh Brand “เซน็ทรัลเฟสติวลั” ให้มี
ความสดใหมส่ร้างความรู้สกึผ่อนคลาย เพ่ิมองค์ประกอบเพ่ือสร้างประสบการณ์แปลกใหมแ่ละมีปฏิสมัพนัธ์กบั
กลุม่ลกูค้าหลากหลายผ่านงานออกแบบโดยยดึแนวทางมาตรฐานอาคารอนรัุกษ์พลงังาน (LEED) โครงการ
ผสมผสานพืน้ท่ีในร่มและกลางแจ้งเข้าด้วยกนั ภายในปลกูต้นไม้ใหญ่สร้างพืน้ท่ีสีเขียวนําธรรมชาติสูศ่นูย์การค้า 
เป็นสถานท่ีสําหรับหลีกหนีความวุน่วายของคนเมือง ภายใต้แนวคิด “Bangkok Escape” ครบครันด้วยสินค้า
และบริการ พร้อมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ สามารถใช้ชีวิตได้ตัง้แตเ่ช้าจรดค่ํา โครงการตัง้อยูบ่นทําเลท่ีมี
ศกัยภาพสงูของกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวนัออก รองรับผู้อยูอ่าศยัท่ีมีกําลงัซือ้สงูในย่านวชัรพลและเขตใกล้เคียง รวมถึงผู้
อยูอ่าศยัในย่านถนนสขุมุวิท อีกทัง้ในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้ารางเด่ียว (โมโนเรล) สายสีเทา ช่วงวชัรพล–
สะพานพระราม 9 โดยมีสถานีตัง้อยู่หน้าโครงการ และโครงการรถไฟฟ้ารางเด่ียว สายสีเหลอืง ช่วงลาดพร้าว-
สําโรง ในละแวกใกล้เคียง 

 - เปิดให้บริการสวนนํา้ลอยฟ้าบนชัน้ 6 ของศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา บางนา ภายหลงัการปรับปรุงเพ่ือให้มีความ
ปลอดภยัและสวยงาม ตลอดจนเพ่ิมเคร่ืองเลน่เพ่ือขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุกลุม่อายท่ีุกว้างขึน้ทัง้ลกูค้าชาว
ไทยและตา่งประเทศ การเปิดให้บริการสวนนํา้ลอยฟ้าจะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัของศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา บางนา ให้สามารถดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้ามากขึน้ โดยนําตวัการ์ตนูอนิ
เมชัน่ PORORO ช่ือดงัจากเกาหลี มาเป็นธีมในการตกแตง่สวนนํา้ภายใต้ช่ือ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ”  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม 

99.97%

100%

100% 100%1)

100% 

ทางตรง
12.00% 

100%

50.00%50.00%

100%100%

100%

100%

99.99%

99.99%

78.13% 

100% 

99.93% 

99.96% 

99.99% 

99.99% 

93.30% 

99.94% 

99.99% 

90.00% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

25.00%26.69%

99.99% 

12.00%

11.85%

ทางออ้ม
3.00% 

99.99%

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

กองทนุรวมสทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรัพย ์ 
CPN รเีทล โกรท 

กองทนุรวมสทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรัพย ์ 

CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท 

กองทนุรวมธรุกจิ
ไทย 4 

กองทนุรวมธรุกจิ
ไทย 5 

บจ. เซ็นทรัลเรยีลตี ้เซอรว์สิ 
 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

บจ. หลังสวนเรยีลตี้

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชยีงใหม่ 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธเิบศร์ 

บจ. ซพีเีอ็น พัทยา 

บจ. เซ็นทรัลฟู้ด อเวนวิ 

บจ. เซ็นทรัลเวลิด์ 

บจ. ซพีเีอ็น ระยอง 

บจ.ซพีเีอ็น โกบอล 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนนส์แควร์ 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบรุี 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 

บจ. ซพีเีอ็น เลริน์นิง่ เซ็นเตอร์ 

บจ. ซพีเีอ็น เรซซเิดน้ซ  ์2)  

บจ. ซพีเีอ็น โคราช

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน่ 

หมายเหต ุ: 1) สดัสว่นของผูถ้อืหน่วยลงทนุประเภทเจา้ของ ไมร่วมผูถ้อืหน่วยลงทนุประเภทเจา้หนี ้

                2) เดมิคอืบจ.ซพีเีอ็น คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมน้ท ์ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น บจ.ซพีเีอ็น เรซซเิดน้ซ ์เมือ่วันที ่13 ตลุาคม 2558 

                3) บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ถอืหุน้ในบจ. ซ.ีเอส. ซติี ้เมือ่วันที ่1 ธันวาคม 2558  

                4) ปรับโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ตามขา่วแจง้ตลาดหลักทรัพย ์เมือ่วันที ่6 สงิหาคม 2558  

                5) เป็นบรษัิทจัดตัง้ข ึน้ใหม ่เมือ่วันที ่20 พฤศจกิายน 2558 

                6) เป็นบรษัิทรว่มทนุ โดยไดทํ้าสญัญารว่มทนุ กับ I-R&D Sdn. Bhd. (บรษัิทยอ่ยของ I-Berhad) ถอืหุน้ 40% 

                7) ไดจ้ะทะเบยีนเลกิ บจ. Central (Shanghai) Management Consulting เมือ่เดอืนตลุาคม 2558 

บจ. บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอรต์ี้

บจ. สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท์

บจ. สแควร ์รทิซ ์พลาซา่ 

บจ. อยธุยาเกษตรธานี 

บจ. ซพีเีอ็น ซติี้ 

บจ. ซพีเีอ็น คอมเพล็กซ์

Global Retail Development & 
Investment Limited 7) 

CPN Venture Sdn. Bhd. 

Global Commercial 
Property Limited 

CPN Real Estate Sdn. 
Bhd.

CPN Malls Malaysia 
Sdn. Bhd.

Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd. 4) 

Central Plaza i-City Sdn. Bhd. 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 

10.00%

Central Plaza i-City Real Estate 
Sdn. Bhd.4) 6) 

50.00% 10.00%

บจ. ซพีเีอ็น เรซซเิดน้ซ ์ขอนแกน่ 5)  

บจ. ซี.เอส.ซิต้ี 3)
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลักษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

การประกอบธุรกจิในแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

โครงการ จาํนวน 
1. ศนูย์การค้า 29 
2. อาคารสํานกังาน 7 
3. โรงแรม 2 
4. อาคารท่ีพกัอาศยั 1 
5. ศนูย์อาหาร 24 

 
CPN ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2523 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาและบริหารศนูย์การค้าขนาดใหญ่แบบ

ครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2538 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว
ทัง้สิน้ 2,244,000,000 บาท โดยมีบริษัท เซน็ทรัลโฮลดิง้ จํากดั และบคุคลในตระกลูจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่  

CPN ประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันา บริหารและให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจศนูย์การค้าในลกัษณะ Mixed-use ได้แก่ ธุรกิจอาคารสํานกังานและธุรกิจโรงแรม
เพ่ือเพิ่มประโยชน์จากการใช้ท่ีดิน การขยายฐานรายได้ และสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าให้มีผู้ ใช้บริการเพิ่มมากขึน้ พร้อมกนั
นีย้งัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งเสริมกนั อาทิ ศนูย์อาหาร ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์ สวนนํา้ ลานสเก็ตนํา้แข็ง และ
สวนพกัผอ่น ภายในศนูย์การค้าในบางโครงการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนัน้
จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลท่ีตัง้และความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นสําคญั  

การพฒันาโครงการต่าง ๆ ของ CPN จะเร่ิมตัง้แต่การจดัหาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการพฒันาโครงการ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคมุการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานขาย ตลอดจนเป็นผู้บริหาร
ศูนย์การค้า/อาคารสํานักงานหลังจากท่ีเปิดให้บริการแล้ว รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความ
ปลอดภยั และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในศนูย์การค้า/อาคารสํานกังาน ด้านการบริหารโรงแรมสําหรับ
ธุรกิจโรงแรม CPN ได้วา่จ้างบริษัทท่ีมีความชํานาญด้านการบริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารโรงแรม เพ่ือการบริหารจดัการให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

การประกอบธุรกจิแยกตามกลุ่มธุรกจิ  
การแบง่ธุรกิจตามแหลง่ท่ีมาของรายได้สามารถแบง่ได้เป็น 6 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้
1. ศูนย์การค้า 
ธุรกิจศนูย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัซึ่งเป็นท่ีมาของรายได้กว่า 81% ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้านัน้

ประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย 
รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการให้บริการพืน้ท่ีศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ และรายได้จากการให้บริการส่ือโฆษณา จํานวน 29 โครงการ แบง่เป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
13 โครงการ และโครงการในต่างจงัหวดั 16 โครงการ ในจํานวนนีมี้โครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 25 โครงการ และ
โครงการท่ี CPN ให้เช่าช่วงแก่กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) 4 โครงการ โดย CPN 
ได้รับรายได้จากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบั CPNRF และรายได้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน CPNRF  
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ในปี 2558 CPN ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 4 แห่ง โดยเป็นโครงการท่ี CPN ก่อสร้าง 3 โครงการคือ 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ และ
โครงการท่ี CPN เข้าซือ้กิจการ 1 โครงการคือ ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต  

จากข้อมลูประมาณการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 CPN มีส่วนแบ่งตลาดในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลประมาณ 21% ด้วยพืน้ท่ีขายประมาณ 1.6 ล้านตารางเมตร โดยพิจารณาจากขนาดพืน้ท่ีให้เช่าภายในโครงการ
ศนูย์การค้าท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารงานของ CPN  

2. อาคารสาํนักงาน 
ธุรกิจอาคารสํานกังาน เป็นการพฒันาอาคารสํานกังานให้เช่าในบริเวณโครงการศนูย์การค้า เน่ืองจากมีอปุสงค์ท่ี

สง่เสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้าและเป็นการเพิ่มมลูค่าให้กบัโครงการจากการใช้ประโยชน์ในท่ีดินผืนเดียวกนัได้อย่างคุ้มค่า 
รวมถงึการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้และบริหารท่ีจอดรถ  

ในการตดัสินใจท่ีจะพฒันาอาคารสํานกังานในบริเวณโครงการศนูย์การค้าใดนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความ
เหมาะสมของทําเลท่ีตัง้ อปุสงค์และอปุทานของพืน้ท่ีอาคารสํานกังานในบริเวณนัน้ ๆ เป็นสําคญั ซึง่รายได้จากธุรกิจอาคาร
สํานกังานประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีแก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารสํานกังาน และ
รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณปูโภค  

ปัจจบุนั CPN มีอาคารสํานกังานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการศนูย์การค้ารวมทัง้สิน้ 7 โครงการ ได้แก่ 
อาคารสํานกังาน ณ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลเวิลด์ 
(อาคารสํานกังานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์) เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  
(โดยแบง่เป็นโครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ โครงการท่ีให้เช่ากบั CPNRF 2 โครงการ คือ อาคารสํานกังานป่ินเกล้า 
ทาวเวอร์ เอและบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการท่ีให้เช่ากบั CPNCG 1 โครงการ คืออาคาร
สํานกังานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์) โดยกลุ่มผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานท่ีตัง้อยู่ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 
พระราม 9 ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์สนบัสนนุจากธุรกิจศนูย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอน
ภาษาและดนตรี สถานเสริมความงาม และบริษัทหลกัทรัพย์ เป็นต้น สําหรับอาคารสํานกังาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ซึง่เป็นอาคารสํานกังาน เกรด A ตัง้อยู่ในแหลง่ธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นัน้ มีผู้ เช่าพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นบริษัทชัน้นําทัง้ใน
และตา่งประเทศ  

3. โรงแรม 
 ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศนูย์การค้าเป็นธุรกิจท่ีมีอปุสงค์สง่เสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้า และเป็นธุรกิจท่ีเพิ่ม
มูลค่าให้กับโครงการด้วยการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพ่ือผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลกัการในการ
พิจารณาลงทนุท่ีสําคญัประกอบด้วย ทําเลท่ีตัง้ของโครงการ อปุสงค์ อปุทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนัน้ ๆ รวมถึง
ศกัยภาพการเติบโตของโครงการ ทัง้นี ้ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพกั ห้องอาหารห้องสมัมนาและศูนย์ประชุม เพ่ือ
รองรับการเติบโตของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและอตุสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition 
(การจดัการประชมุเชิงธุรกิจ การค้าและจดัแสดงสนิค้านานาชาติ)  

ปัจจบุนั CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมจํานวน 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา อดุรธานี ซึง่มีขนาด 259 ห้อง (เดิมคือ 
โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยลั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ท่ี CPN ได้เข้าซือ้กิจการในเดือนเมษายน 
2552) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึง่มีขนาด 302 ห้อง (ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช เร่ิมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) ทัง้นี ้CPN ได้ว่าจ้างให้บริษัทท่ีมีความชํานาญด้านการบริหารโรงแรม คือ 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา 
อดุรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามลําดบั เพ่ือการบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

4. อาคารที่พักอาศัย 
ปัจจุบนั CPN มีโครงการท่ีพกัอาศยัภายใต้การบริหารงาน 1 โครงการ คือ โครงการเซ็นทรัล ซิตี ้เรสซิเดนซ์ 

คอนโดมิเนียม ตัง้อยู่บริเวณเดียวกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ซึง่ให้บริการท่ีพกัอาศยัประเภทห้องชดุให้
เช่าจํานวน 11 ยนิูต สว่นโครงการหลงัสวน โคโลเนต ซึง่ให้บริการในรูปแบบของ อพาร์ทเมนท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้เช่า ขนาด 
50 ยนิูต สญัญาเช่าโครงการสิน้สดุลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และได้สง่มอบสถานท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในวนัเดียวกนั  

นอกจากนัน้ เม่ือเดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจท่ีอยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมบนท่ีดินบริเวณศนูย์การค้าของ CPN ในโครงการเชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง เน่ืองจาก CPN เล็งเห็น
ศกัยภาพในการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในลกัษณะ Mixed-use โดยจะพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือช่วยสนบัสนนุธุรกิจ
ศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สูงสุด CPN ได้จัดตัง้ฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยของบริษัทตลอดจนการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ ทัง้นี ้คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างคอนโดมิเนียมใน 3 โครงการดงักล่าวช่วงไตรมาสท่ี 
2 ปี 2559 โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี  

5. สวนนํา้ ลานสเกต็นํา้แขง็ และสวนพักผ่อน 
 ธุรกิจสวนนํา้ ลานสเก็ตนํา้แข็ง และสวนพกัผ่อน เป็นธุรกิจท่ีสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ CPN 
เพ่ือให้ศูนย์การค้ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริการ วัตถุประสงค์ของการสร้างสวนนํา้ ลานสเก็ต
นํา้แข็ง และสวนพกัผอ่นขึน้ในบริเวณโครงการศนูย์การค้านัน้ นอกจากจะเป็นการดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้า
เพิ่มขึน้แล้ว ยงัเป็นการมอบความสขุให้แก่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการและตอบแทนชมุชนในบริเวณใกล้เคียง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความ
เพียงพอของท่ีดินและพืน้ท่ีภายในโครงการนัน้ ๆ ภายหลงัจากการปิดปรับปรุงสวนนํา้บริเวณชัน้ 6  ของโครงการศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา บางนา CPN ได้เปิดให้บริการสวนนํา้อีกครัง้เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้ช่ือ “โพโรโระ อควาพาร์ค 
กรุงเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีมการ์ตนูซีร่ีย์ยอดนิยมจากเกาหลี   “โพโรโระ” (Pororo : The Little Penguin) เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสนัความสนกุให้กบัลกูค้าทกุคนในครอบครัว ในส่วนของสวนพกัผ่อน CPN เปิดให้บริการสวน
พักผ่อนขนาดใหญ่แก่ประชาชนทั่วไปในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ช่ือ “เซ็นทรัล พาร์ค”  
ประกอบด้วย สวนสขุภาพ สนามเดก็เลน่ ลานกิจกรรม และร้านอาหารชัน้นํา  

6. ศูนย์อาหาร 
ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วยเสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน 

วตัถุประสงค์หลกัของธุรกิจนี ้คือ เพ่ือลูกค้าท่ีมาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยดั สะดวก และรวดเร็ว ในขณะท่ี CPN จะได้รับผลตอบแทนจากรายได้จากการจําหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืมในบริเวณศนูย์อาหาร  
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกจิ 
 

 

Shopping 
Centers 
81%

Office 
Building 2%

Hotel 
Business 4%

Food 
Centers 4%

Sharing of 
Profit of 
Associate 

3%
Other 

Income 6%

 
บริษัทฯ พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้าคิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 81 ของรายได้รวม โดยรายได้จากการพฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าประกอบไปด้วยค่าเช่า ค่าบริการ จากการ
ให้เช่าพืน้ท่ี รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาดภายใน
ศนูย์การค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เป็นผู้บริหารศนูย์การค้าให้กบักองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(“CPNRF”) ในศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2, ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3. ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า และศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และบริษัทฯ ยงัได้เป็นผู้บริหารอาคารสํานกังานดิออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กบักองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียลโกรท (“CPNCG”) ซึ่งเป็นท่ีมาของ
ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุน และรายได้ค่าบริหารศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน ท่ีบริษัทได้รับจาก CPNRF และ 
CPNCG  

บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและสง่เสริมกนักบัโครงการศนูย์การค้า ได้แก่ ธุรกิจอาคารสํานกังาน โรงแรม 
อาคารท่ีพกัอาศยั การให้บริการสวนนํา้ ลานสเก็ตนํา้แข็ง และสวนพกัผ่อน และศูนย์อาหารในศูนย์การค้า ซึ่งการพฒันา
อาคารสํานักงาน โรงแรม และอาคารสําหรับพักอาศัยเพ่ือให้เช่าของบริษัท ฯ จะต้องดําเนินการควบคู่กับการพัฒนา
ศนูย์การค้าเป็นหลกั เน่ืองจากมีอปุสงค์ท่ีสง่เสริมกนัและเป็นการเพ่ิมมลูค่าโครงการโดยการใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่างคุ้มค่า 
ซึ่งการตดัสินใจลงทนุนัน้จะขึน้อยู่กบัอปุสงค์ อปุทาน ของพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน โรงแรม และอาคารสําหรับพกัอาศยัในแต่
ละทําเลท่ีตัง้ ส่วนการดําเนินธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้านัน้มีวัตถุประสงค์หลกั เพ่ือลกูค้าท่ีมาใช้บริการภายใน
ศนูย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยดั สะดวก และรวดเร็ว  นอกจาก
ธุรกิจท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสวนนํา้อีกครัง้เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้ช่ือ “โพโรโระ อควา
พาร์ค กรุงเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีมการ์ตนูซีร่ีย์ยอดนิยมจากเกาหลี   “โพโรโระ” (Pororo : The Little Penguin) ท่ีโครงการ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และสร้างสวนพกัผ่อนขึน้ภายใต้ช่ือ “เซ็นทรัล พาร์ค”  ท่ีโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 วตัถปุระสงค์ของการสร้างสวนนํา้และสวนพกัผ่อนในบริเวณโครงการศนูย์การค้านัน้ นอกจากจะเป็นการ
ดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้าเพิ่มขึน้แล้ว ยงัเป็นการตอบแทนความสขุให้แก่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการและตอบแทน
ชมุชนในบริเวณใกล้เคียง ซึง่การตดัสนิใจลงทนุนัน้จะขึน้อยูก่บัความเพียงพอของท่ีดินและพืน้ท่ีภายในโครงการนัน้ๆ 
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ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานจํานวน  29 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 13 โครงการ และต่างจงัหวดั 16 โครงการ) ประกอบด้วยศนูย์การค้าของบริษัทฯ จํานวน 25 โครงการ และเป็น
การบริหารศนูย์การค้าให้กบั CPNRF จํานวน 4 โครงการ, ให้บริการอาคารสํานักงานให้เช่า จํานวน   7  โครงการ (โดย
แบ่งเป็นโครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ, และอีก 3 โครงการ ท่ีถกูโอนอสงัหาริมทรัพย์ไปยงักองทนุ CPNRF และ 
CPNCG แต่ยงัอยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ  ประกอบด้วย CPNRF 2 
โครงการ คือ อาคารสํานกังานป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ CPNCG 1 
โครงการ คืออาคารสํานกังานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ) นอกจากนีย้งัมีธุรกิจโรงแรมจํานวน 2 โครงการ คือโรงแรม
เซ็นทารา อุดรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา,   อาคารท่ีพกัอาศยัจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเซ็นทรัล ซิตี ้เรสซิเดนซ์ 
คอนโดมิเนียม ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเดียวกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และศนูย์อาหาร จํานวน 24 โครงการ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

โครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN 

                          CPN เป็นเจ้าของ 

โครงการ, ปีท่ีเปิดดําเนินการ 
ศนูย์การค้า อาคาร

สํานกังาน 
โรงแรม อาคารท่ีพกั

อาศยั 
ศนูย์อาหาร 

(1) เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว, 2525      
(2) เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา, 2536      
(3) เซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา, 2538      

(4) เซน็ทรัลพลาซา  บางนา, 25441)      
(5) เซน็ทรัลเวิลด์, 25451)      
(6) เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์, 25461)      
(7) เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ, 2551      

(8) เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช, 2552      

(9) เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี, 25521)      
(10) เซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ, 2552      

(11) เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น, 2552      
(12) เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย, 2554      

(13) เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก, 2554      

(14) เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, 2554      
(15) เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี, 2555      

(16) เซน็ทรัลพลาซา ลําปาง, 2555      

(17) เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี, 2556      

(18) เซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม,่ 2556      

(19) เซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่, 2556      

(20) เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ, 2557      

(21) เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา, 2557      

(22) เซน็ทรัลพลาซา ระยอง, 25582)      
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                          CPN เป็นเจ้าของ 

โครงการ, ปีท่ีเปิดดําเนินการ 
ศนูย์การค้า อาคาร

สํานกังาน 
โรงแรม อาคารท่ีพกั

อาศยั 
ศนูย์อาหาร 

(23) เซน็ทรัลเฟสติวลัภเูก็ต, 25583)      

(24) เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต, 25584)      

(25) เซ็นทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์, 25585)      

หมายเหต ุ   1)    ปีท่ี CPN เข้าซือ้กิจการ 
                   2)   เปิดให้บริการ เม่ือวนัท่ี 27 พ.ค. 58 
                   3)   เข้าลงทนุในสินทรัพย์บางสว่น ของ เซ็นทรัลเฟสติวลัภเูก็ต  เม่ือวนัท่ี 1 มิ.ย. 58 
                   4)   เปิดให้บริการ เม่ือวนัท่ี 28 ส.ค.58 
                   5)   เปิดให้บริการ เม่ือวนัท่ี 27 พ.ย. 58 
 

หมายเหต:ุ 
   1) 42% ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าและ 100% ของพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 สิน้สดุเดือนธันวาคม 2567 
   2) 81% ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2548 สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2578 (ตอ่อายกุารเช่าได้ 2 ครัง้ๆ ละ 30 ปี) 
   3) 96% ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2548 สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2568 
   4) 49% ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 สิน้สดุเดือนเมษายน 2587 

5) 97% ของพืน้ท่ีอาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2555 สิน้สดุเดือนกนัยายน 2575 (สว่นท่ี 1) และ  
    ตัง้แตธ่นัวาคม 2555 สิน้สดุเดือนธนัวาคม 2575 (สว่นท่ี 2) 

                         CPN เป็นผู้บริหาร 

โครงการ, ปีท่ีเปิดดําเนินการ 
ศนูย์การค้า อาคาร

สํานกังาน 
โรงแรม อาคารท่ีพกั

อาศยั 
ศนูย์อาหาร 

(1) เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า1), 25381)      
(2) เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3, 25402)      
(3) เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2, 25453)      
(4) เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต, 25394)      
(5) เซน็ทรัลเวิลด์, 25555)      
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

ลักษณะโครงการที่ดาํเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

1. เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตัจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์: + 66 (0) 2793 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2541 1341 

- ศนูย์การค้าครบวงจรแหง่แรกที่อยูคู่ก่บัคนไทยมานานกวา่ 30 ปี ที่มีความครบครันและทนัสมยั มีความโดดเด่นด้านการออกแบบที่นําเส้นสายและ
ผิวสมัผสัของธรรมชาติในรูปแบบ Organic Form มีการนํา Skylight มาใช้ได้อย่างสอดคล้อง เพื่อให้มีแสงธรรมชาติเกิดความรู้สกึโปร่งสบาย มีการเพิ่มสิ่ง
อํานวยความสะดวก และนวตกรรมลา่สดุด้านการบริการมาใช้กบัศนูย์การค้า  

- โครงการประกอบด้วย โรงแรม  อาคารสํานกังาน และศนูย์การค้าที่รวบรวมด้วย  ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล  Flagship Store และศนูย์รวมร้านค้า     
ทัง้ Inter Brand และ Local Brand ชัน้นํามากกวา่ 500 ร้านค้า 

2. เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา 
109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์  เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220    
โทรศพัท์: + 66 (0) 2790 3000  
โทรสาร: + 66 (0) 2552 5513 

- ศนูย์การค้าแหง่นีส้ร้างขึน้ตามแนวคิดเพื่อให้เป็นศนูย์การค้าสําหรับครอบครัวและชมุชน  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร พร้อมโรงภาพยนตร์ มีการจดักิจกรรมสําหรับครอบครัวและชุมชนอย่าง
สมํ่าเสมอ และมีบริการขนสง่สาธารณะที่เข้าถึงอย่างสะดวก เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา จงึเป็นศนูย์การค้าสําหรับครอบครัวและชมุชนอย่างสมบรูณ์ 

3. เซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 
7/222  ถนนบรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์         
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700    
โทรศพัท์: + 66 (0) 2877 5000  
โทรสาร: + 66 (0) 2884 8486 

- ศนูย์การค้าครบวงจรทางตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร อยู่ในทําเลที่สามารถตอบสนองความต้องการของกําลงัซือ้หลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ 
สถาบนัการศกึษา สํานกังาน และชมุชนที่พกัอาศยัที่มีกําลงัซือ้และมีการขยายตวัสงู  

- โครงการประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาคารสํานกังาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแฟชัน่ชัน้นําหลากหลายตอบสนอง  ไลฟ์สไตล์อย่าง
ครบครัน  

4. เซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา 
78/54  หมู่ 9  ถนนพทัยาสาย 2  ตําบลหนองปรือ  
อําเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรุี  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3888  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3888 ตอ่ 1225-7 

- โครงการที่สร้างขึน้เพื่อตอบสนองกลุม่ลกูค้าหลากหลาย ทัง้ผู้อยู่อาศยัในท้องถิ่น ผู้ เดินทางไปร่วมการประชมุสมัมนา ชาวกรุงเทพฯ ที่เดินทางไปพกัผ่อนใน
วนัหยดุสดุสปัดาห์ และนกัทอ่งเที่ยวอีกกวา่สองล้านคนที่เดินทางไปเยือนพทัยาในแตล่ะปี  นอกจากนีย้งัเป็นศนูย์รวมสถาปัตยกรรมแบบเขตร้อนที่ตกแต่ง
ไว้อย่างสวยงามแล้ว   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย บิ๊กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ พร้อมทัง้โรงภาพยนตร์ 
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โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

5. เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
2  ถนนมหิดล  252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหหายยา  
อําเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  50100   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5399 9199  
โทรสาร: + 66 (0) 5399 9122-3 

- ศนูย์การค้าและศนูย์รวมความบนัเทิงที่ใหญ่ที่สดุในภาคเหนือรองรับลกูค้าผู้ เข้ามาใช้บริการถึง 6 ล้านคนตอ่ปี ทัง้นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยและชาว
ตา่งประเทศ  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั โรงภาพยนตร์ ห้องประชมุเอนกประสงค์ ร้านค้าปลีกและโซนสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองที่มีชื่อเสยีง
ของทางภาคเหนือให้เลอืกอย่างครบครันและสะดวกสบาย 

6. เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 
79  ถนนสาธปุระดิษฐ์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ  10120   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2649 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2673 6009 

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกิจใหมข่องกรุงเทพมหานคร  ใกล้สํานกังานใหญ่ของธนาคารชัน้นําถึง 5 แหง่ และเป็นศนูย์การค้าครบวงจรที่พร้อม
ด้วยสถานบนัเทิงเพียงแหง่เดียวในรัศมี 5 กิโลเมตร  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ร้านค้าปลีกหลากหลาย ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล  ศนูย์อาหาร โรงภาพยนตร์ และศนูย์รวมเครื่องเลน่เกมส์ทนัสมยั 

7. เซน็ทรัลพลาซา บางนา 
587, 589  ถนนบางนา-ตราด (กม.3)  แขวงบางนา  
เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260                             
โทรศพัท์: + 66 (0) 2673 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2399 5777 

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ทางตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ใกล้สนามบินสวุรรณภมูิ ซึง่เป็นเขตที่อยู่อาศยัและการค้าขายที่มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว 

- โครงการประกอบด้วย อาคารศนูย์การค้าสงู 6 ชัน้ คอนโดมิเนียมทาวเวอร์ และอาคารสํานกังานสงู 37 ชัน้ นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ สวนนํา้ และ
ศนูย์รวมเครื่องเลน่เกมส์ทนัสมยัไว้บริการ  

8. เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
160  ถนนพระราม 2  แขวงแสมดํา  เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพฯ  10150   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2866 4300  
โทรสาร: + 66 (0) 2872 4560 

- เป็นศนูย์การค้าที่มีความโดนเดน่ในเขตกรุงเทพตอนใต้ บนพืน้ที่ที่มีการขยายตวัของเรื่องที่อยู่อาศยัอยา่งรวดเร็ว  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ทอ็ปส์ ซเูปอร์มาร์เก็ต ออฟฟิศเมท โฮมเวิร์ค บีทเูอส ร้านค้าปลีกครบครัน ศนูย์อาหารและ      
ศนูย์รวมแหง่ความบนัเทิง โรงภาพยนตร์ และพระราม 2 ฮอลล์ ที่สามารถจดักิจกรรมและงานบนัเทิงบนพืน้ที่กวา่ 2,800 ตรม. นอกจากนีย้งัมีสวน
พกัผ่อนที่ร่มรื่นสาํหรับออกกําลงักายและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

9. เซน็ทรัลเวิลด์ 
4, 4/1-4/2, 4/4  ถนนราชดําริห์  แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ  10330   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2640 7000  
โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767 

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและมีขนาดใหญ่ที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
-  โครงการประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ และห้างสรรพสินค้าอิเซตนั โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ อทุยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค และ Flagship Store 
ของร้านค้า   แบรนด์ดงัระดบัสากล ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย นอกจากนีย้งัมีอาคารสํานกังาน 45 ชัน้ ด้วยทําเลศกัยภาพและความ
หลากหลายครบครันทําให้เซน็ทรัลเวิลด์เป็นศนูย์การค้ายอดนิยมของชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
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โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

10. เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
68/100, 68/919  หมู่ 8  ถนนรัตนาธิเบศร์           
ตําบลบางกะสอ  อําเภอเมือง  จงัหวดันนทบรุี  11000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 103 5777  
โทรสาร: + 66 (0) 2526 6092 

- CPN เข้าซือ้กิจการสยามจสัโก้รัตนาธิเบศร์เมื่อเดือนธนัวาคม 2546 พร้อมทัง้เปลีย่นชื่อปรับโฉมให้เป็นศนูย์การค้าเพื่อชมุชนที่มีบรรยากาศของความ
เป็นครอบครัวที่ให้ทัง้ความอบอุ่นสะดวกสบายและครบครัน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั อินเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ โฮมเวิร์ค และออฟฟิศเมท พร้อมทัง้โรงภาพยนตร์ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ให้เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เป็นศนูย์การค้าสําหรับครอบครัวอย่างแท้จริง 

11. เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 
99, 99/9  หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลบางตลาด  
อําเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบรุี  11120   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2101 0000  
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343 

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบมากที่สดุทางฝั่งตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดีไซน์ที่
คํานงึถึงการออกแบบอาคารให้ประหยดัพลงังาน  

- โครงการประกอบด้วย ศนูย์การค้าขนาด 7 ชัน้ และอาคารสํานกังานขนาด 16 ชัน้ และด้วยทําเลศกัยภาพแวดล้อมด้วยศนูย์ราชการและสํานกังาน
ต่างๆ ทําให้โครงการสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ภายในศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ ร้านค้า
แฟชัน่ ร้านอาหาร และร้านค้าปลีกครบครัน 

12. เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
333/99  หมู่ที่ 9  ตําบลหนองปรือ  อําเภอบางละมงุ  
จงัหวดัชลบรุี  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3999  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3999 ตอ่ 1225-6 

- ศนูย์การค้าติดชายหาดธรรมชาติที่ใหญ่และครบครันที่สดุในเอเชีย  โครงการประกอบด้วยศนูย์การค้าและโรงแรมที่เป็นศนูย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแห่ง
ความทนัสมยัและความสนกุสนานของเมืองทอ่งเที่ยว โดดเดน่ด้วยระเบียงชมวิวชายหาดพทัยาได้ 360 องศา  

- ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เอ็กซ์ และร้านค้าแฟชั่นชัน้นํา ร้านอาหารนานาชาติและร้านค้าปลีกที่
ตอบสนองไลฟ์ไตล์อย่างครบครัน พร้อมด้วยลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าที่สร้างสีสนัและชีวิตชีวาให้แก่ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 

13. เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี 
277/1 - 3 , 271/5  ถนนประจกัษ์ศิลปาคม  ตําบล
หมากแห้ง  อําเภอเมืองอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี  
41000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 4224 9192   
โทรสาร: + 66 (0) 4224 4639 

- ศนูย์การค้าที่ยิ่งใหญ่และทนัสมยัที่สุดในตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นประตูเชื่อมสู่อินโดจีน  ที่ได้รับความนิยมทัง้จากชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
CPN ได้ปรับภาพลกัษณ์ศนูย์การค้าให้มีความทนัสมยั ขยายพืน้ที่เพิ่มเป็น 2 เทา่  

- โครงการประกอบด้วย ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และ
ร้านค้าปลีกครบครัน นอกจากนี ้ยงัมีองค์ประกอบที่ช่วยเสริมศกัยภาพความสมบูรณ์พร้อมของโครงการด้วยโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ที่มีห้องพกั
รองรับจํานวน 259 ห้อง ห้องสมัมนา และห้องประชมุอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 
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14. เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุี 
55/88 - 89 , 55/91  หมู่ที่ 1  ตําบลเสม็ด  อําเภอเมือง  
จงัหวดัชลบรุี 20000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3333  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3179 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพลก็ซ์ที่ใหญ่ ทนัสมยั และสมบรูณ์แบบที่สดุในเมืองชลบรุี  ด้วยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นให้
ศนูย์การค้าได้รับแสงธรรมชาติอย่างทัว่ถึง  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั   โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซิตี ้และคาราโอเกะที่ทนัสมยัแห่งแรกในเมืองชลบรุี  ร้านค้าปลีก ศนูย์รวม
แฟชัน่ อาหารและเครื่องดื่ม โซนสนัทนาการ  และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 

15. เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น 
99, 99/1  ถนนศรีจทัร์  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง
ขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  40000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 4300 1000  
โทรสาร: + 66 (0) 4300 1209 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ที่ทนัสมยัที่สดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดดเดน่ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านและคํานึงถึงการอนรุักษ์
พลงังาน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซิตี ้ลานโบว์ลิ่ง ร้านค้าปลีกชัน้นํา แฟชัน่ อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วย
ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษา หน่วยงานราชการ และการค้าขายของจังหวัดขอนแก่นในภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

16. เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย 
99/9  หมู่ 13  ตําบลรอบเวียง  อําเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย 57000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5202 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5202 0900 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์แห่งแรกใจกลางเมืองเชียงราย ที่ออกแบบโดยผสานความทนัสมยักบัศิลปะวฒันธรรมล้านนาที่ทรงคณุค่าและ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างลงตวั เป็นศูนย์การค้า Eco-Friendly   ครบวงจรแห่งแรกของไทย   มีความเป็นมิตรต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ 360 องศา ด้วยนวตกรรมทนัสมยัประหยดัพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  พาวเวอร์บาย  บีทเูอส  ซูเปอร์สปอร์ต  โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนี
เพลก็ซ์ และคาราโอเกะ  รวมถึงร้านค้าแฟชัน่ ศนูย์รวมร้านอาหารที่มีความหลากหลาย และร้านค้าชัน้นํา 

17. เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก 
9/99  หมู่ 5  ตําบลพลายชมุพล  อําเภอเมือง  จงัหวดั
พิษณโุลก  65000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2500 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5500 0990 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ ที่มีทําเลที่ตัง้ใจกลางศนูย์กลางทางธุรกิจที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคเหนือ รวมไปถึงประเทศใน
ภมูิภาคอินโดจีน  โดดเด่นด้วยการออกแบบที่นําจดุเด่นของวฒันธรรมท้องถิ่น อาทิ เรือนแพ  ลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ และลวดลายผ้าทอที่เป็น
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัพิษณโุลก มาผนวกเข้ากบัแนวคิดอนัทนัสมยั สถาปัตยกรรมของภายนอกตวัอาคารได้รับแรงบนัดาลใจจาก ขบวนเรือสินค้าที่จะ
นําพาธรุกิจมุง่หน้าสูค่วามสําเร็จอย่างยัง่ยืน และมีกลมกลืนกบัธรรมชาติ   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  พาวเวอร์บาย  บีทเูอส  ซูเปอร์สปอร์ต  โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนี
เพลก็ซ์ และร้านค้าปลีกชัน้นํา 
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18. เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 
9/9  ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ  10320   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2103 5999  
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ One Stop Lifestyle Entertainment Shopping Complex ที่ครบครัน ตัง้อยู่บนทําเลที่มีศกัยภาพโดดเด่นที่สดุแห่งหนึ่งใจกลาง
ย่านธรุกิจของกรุงเทพ  มีความโดดเดน่ด้วยการออกแบบที่ลํา้สมยัในรูปแบบ Futuristic สะดดุทกุสายตาตามเทรนด์การออกแบบล่าสดุของโลก ทัง้เส้น
สาย สีสนั และแสงสีจากไฟ LED ของ The Ribbon Effect ที่ได้แรงบนัดาลใจมาจากความไม่หยดุนิ่งของถนนพระราม 9  ตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน
สไตล์ Work&Play  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนัซึง่เป็น Flagship Store ที่ยิ่งใหญ่และทนัสมยัที่สดุในกรุงเทพฯ ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย 
ซเูปอร์สปอร์ต และ OfficeMate รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ระดบัเวิลด์คลาส SFX Cinema และ The Rink Ice Arena ลาน Ice Skate ขนาดโอลิมปิก แห่ง
แรกในประเทศไทย และร้านค้าชัน้นํา 

19. เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี 
88  หมู่ 10  ตําบลวดัประดู่  อําเภอเมือง จงัหวดั           
สรุาษฎร์ธานี  84000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2796  3555 
 โทรสาร: + 66 (0) 7796 3599 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ทนัสมยัที่ใหญ่และครบครันที่สดุในภาคใต้  The Most Complete Lifestyle Shopping Center in the South ด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์รีสอร์ท รายล้อมด้วยธรรมชาติ Tropical Architecture Design บนพืน้ฐานการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยืน (Sustainable Urban 
Development)   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต และ OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบนัเทิงครบ
วงจร อาทิ โรงภาพยนตร์ SF  สวนสนกุ Fun Planet    และ Pet Planet สวนสตัว์ขนาดเลก็ที่สตัว์หายากอย่าง Meerkat และ Raccoon  

- นอกจากนี ้ยงัมีสรุาษฎ์ธานี ฮอลล์ 4,000 ตร.ม. และลานจดักิจกรรมพืน้ที่กวา่ 1,000 ตร.ม. และร้านค้าชัน้นํา 

20. เซน็ทรัลพลาซา ลําปาง 
319  ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว  ตําบลสวนดอก  อําเภอ
เมืองลําปาง  จงัหวดัลําปาง 52100   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5401 0555  
โทรสาร: + 66 (0) 5401 0599 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์แห่งใหม่ล่าสดุของภาคเหนือ ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบล้านนาที่เป็นเอกลกัษณ์แปลกตาด้วยแรงบนัดาล
ใจจากการเจาะฉลผุสมผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกประยกุต์   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต  OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบนัเทิงครบวงจร      
อาทิ โรงภาพยนตร์ SF   สวนสนกุ Fun Planet   ฟาร์มแกะ Hug You และร้านค้าชัน้นํา 

21. เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี 
311 หมู่ 7 ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอบุลราชธานี 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34000  
โทรศพัท์: + 66 (0) 4595 0699 
โทรสาร:   +66 (0) 4595 0600 

- ศนูย์กลางไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์ที่ทนัสมยัและครบครันที่สดุในภาคอีสานตอนล่าง โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงเส้น
สายของใบบวัและกลีบดอกบวั สญัลกัษณ์ของจงัหวดัอบุลราชธานีจนเข้ากนัอย่างกลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์น  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต  ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้นํา แฟชัน่ อาหาร
และเครื่องดื่ม รวมไปถึงแหลง่บนัเทิงครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ระบบดิจิตอล มาตรฐานระดบัโลก และสวนสนกุ Fun Planet 
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22. เซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่
99/3 หมูท่ี่ 4 ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม ่
จงัหวดัเชียงใหม ่50000 
โทรศพัท์: +66 (0) 5399 8999 
โทรสาร:   +66 (0) 5200 1700 

- สีสนัใหมข่องเมืองเชียงใหม ่และจดุหมายปลายทางของทอ่งเที่ยวและนกัช้อปในภาคเหนือ โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบสไตล์ “ฟิวเจอ 
   ริสติค ล้านนา” ผสานกบัความเป็นธรรมชาติ โดยนําเทคโนโลยีในการประหยดัพลงังาน และความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมาใช้  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ร้านค้าแฟชัน่ทนัสมยั ร้านอาหาร “ไลฟ์สไตล์ ไดน์นิ่ง แอนด์ แกสโตร บาร์ แลนด์มาร์ค” แห่งแรกและ
แห่งเดียวของภาคเหนือที่รวมร้านอาหารไลฟ์สไตล์และไนท์ไลฟ์ที่ใหญ่ที่สดุของเมืองเชียงใหม่ โดยมีสไตล์การตกแต่งในแนวคิด Flora Blossom 
นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พร้อมด้วยโรงภาพยนตร์ IMAX 3 มิติ 

23. เซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ 
1520 ถนนกาญจนวณิชย์ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอ 
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7480 1555 
โทรสาร:   +66 (0) 7480 1599 

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพลก็ซ์ใจกลางแหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่แรกและแหง่เดียวในจงัหวดัสงขลา โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบที่ทนัสมยัด้วยแรง
บนัดาลใจจากรูปทรงของคริสตลั และการหกัเหแสงของปริซมึผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกสดุโมเดิร์น  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ทอ็ปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซเูปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้นํา แฟชัน่ อาหารและ
เครื่องดื่ม ศนูย์อาหาร และศนูย์รวมแหง่ความบนัเทิง ทัง้โรงภาพยนตร์มาตรฐานระดบัโลก โรงภาพยนตร์ IMAX 3 มิติและ 4 มิติ คาราโอเกะ ลานสเก็ต
นํา้แข็งเรืองแสง สวนสนกุ Fun Planet พร้อมด้วยศนูย์บริการครบวงจร และห้องประชมุอเนกประสงค์ 

24. เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ 

209,209/1-209/2 หมู่ที่ 2 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ            
จ.สรุาษฎร์ธานี 84140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7796 2777 

โทรสาร:   +66 (0) 7796 2799   

- เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดับประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงนักท่องเที่ยวมาที่      
เกาะสมยุอย่างตอ่เนื่อง 

- บรรยากาศการช้อปปิง้ในสไตล์รีสอร์ทในรูปแบบ “Reminiscence of Southern Lifestyle” ด้วยธีมการตกแต่งหลกั 4 ธีม คือ 1) ธีมท่าเรือเฉวง 
(Chaweng Port) ที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบคอนเทมโพรารีที่แทรกเสน่ห์ของท่าเรือเก่าเข้าไปอย่างลงตวั, 2) ธีมกรงนก (Birdcages) ที่มีกลิ่น
อาย ชิโน-โปรตกุีส, 3) ธีมหมูบ่้านชาวประมง, และ 4) ธีมตลาดเก่า ในสไตล์โคโลเนียล 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้นํา แฟชัน่ อาหาร
และเครื่องดื่ม ศนูย์อาหาร  Beach Bazaar รองรับนกัทอ่งเที่ยว และเอนเตอร์เทนเมนต์  โรงภาพยนตร์ ที่ทนัสมยั 

25. เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา 

99/19, 99/20 หมู่2 ต.บางเตย อ.สามพราน                  
จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3410 0888 

โทรสาร:   +66 (0) 3410 0899 

- ศูนย์กลางที่อยู่อาศยัที่มีความหนาแน่นสูงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ระดบักลางถึงสูง มีโครงการบ้านจัดสรรระดบักลางถึงสูงกว่า 100 
โครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองกว่า 700,000 ครัวเรือนในปัจจุบัน ครอบคลุมอาณาเขตของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวนัตกและ
ปริมณฑล โดยเฉพาะฝั่ง พทุธมณฑล นครชยัศรี สามพราน จนถึงเมืองนครปฐม และมีแนวโน้มวา่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต 

- โดดเด่นภายใต้แนวคิด “Contemporary Botanical” นําบรรยากาศ Outdoor เข้าไปไว้ในศนูย์การค้า ประดบัด้วยพรรณไม้นานาชนิด ทัง้แนวราบและ
แนวดิ่ง ทัว่ทัง้ศนูย์การค้า และยงันําเอกลกัษณ์ของศาลายาและนครปฐมมาเป็นองค์ประกอบหลกัในการออกแบบและตกแตง่ศนูย์การค้า  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้นํา แฟชัน่ อาหาร
และเครื่องดื่ม ศนูย์อาหาร และศนูย์รวมแหง่ความบนัเทิง เอนเตอร์เทนเมนต์ สวนสนกุ โรงภาพยนตร์ ที่ทนัสมยั 
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โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

26. เซน็ทรัลพลาซา ระยอง 

99, 99/1 ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง  21000 

โทรศพัท์: + 66(0) 33 013 333 

โทรสาร:   +66 (0) 3301 3300 

 

- เป็นศนูย์การค้าที่ยิ่งใหญ่และทนัสมยัที่สดุของจงัหวดัระยอง ศนูย์กลางการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ 
เซน็ทรัลพลาซา ระยอง ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนัเพื่อเป็นแลนมาร์คของจงัหวดั ด้วยการนําเอกลกัษณ์ศิลปะท้องถิ่นและวรรณคดีของกวีชื่อก้อง
โลกอย่างสนุทรภูม่าเป็นแรงบนัดาลใจทําให้บรรยกาศของศนูย์การค้าแหง่นีโ้ดดเดน่ บง่บอกถึงเรื่องราวของจงัหวดัระยองได้เป็นอย่างดี  

- นําเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท้องถิ่นมาเป็นแรงบนัดาลใจ ภายใต้แนวคิดหลกั 3 แนวทาง  
1. Miracle Island เกาะแก้วพิสดารแหง่อนาคต ตวัอาคารโดยรอบเป็นเสมือนเกาะที่น่าค้นหา และมีแรงบนัดาลใจจากลอนทรายและเกลียวคลื่น และ
ตกแตง่ภายในเน้นให้มีความแวววาวของคริสตลัในรูปแบบโมเดิร์น  
2. ผลไม้ Façade ประยกุต์เส้นสายการสาน “ตะกร้าผลไม้” ให้เป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมสมยั สื่อถึงเอกลกัษณ์ของระยอง ซึง่เป็นจงัหวดัที่ขึน้ชื่อด้าน
ผลไม้ ตลอดจนประติมากรรมรูปผลไม้เพื่อให้เป็นจดุพกัผ่อน และจดุถ่ายรูป  
3. บทกวี มีการสอดแทรกบทกวีและลายกราฟฟิกตวัละครจากเรื่องพระอภยัมณี นางเงือก นางยกัษ์ สินสมทุร สดุสาคร ฯลฯ 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสนั, PowerBuy, SuperSports, Tops Market, B2S, OfficeMate และ Fashion Brand ระดบัโลก อาทิ 
Uniqlo และโรงภาพยนตร์ ที่ทนัสมยัที่สดุรวม และมี Fun Planet สําหรับเดก็ๆ และครอบครัว 

27. เซน็ทรัลเฟสติวลัภเูก็ต  

74, 75  หมู่ที่ 5 ต.วิชิต  อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต  83000 

โทรศพัท์: + 66(0) 76 291 111 

โทรสาร:   +66 (0) 7629 4000 

 

- เป็นศนูย์การค้าที่ทนัสมยัและมีขนาดใหญ่ที่สดุบนเกาะภเูก็ต ภายใต้กรอบแนวคิด เกตเวย์ที่แท้จริงของภเูก็ต (The Real Ultimate Gateway of 
Phuket)  

- โดยบริษัทได้วางแผนปรับปรุงศนูย์การค้าทัง้ภายในและภายนอกเพื่อให้สามารถดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวมากขึน้ อีกทัง้มีแผนการขยายพืน้ที่ขายบริเวณลาน
ลม ปรับผงัพืน้ที่ร้านค้าและจดัประเภทผู้ เช่าใหม่ (Re-Merchandising Mix) เช่น เพิ่มประเภทร้านค้าใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึน้ เพิ่ม 
Fashion Anchor และร้านอาหารประเภท Lifestyle เป็นต้น โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัเป็นลกูค้าในประเทศที่มีระดบัรายได้อยู่ในช่วง Middle 
Income (C+ ขึน้ไป) 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย เซ็นทรัล, PoweBuy, OfficeMate, B2S, SuperSports, FamilyMart, Central Food Hall, สถาบนัการเงิน, ศนูย์บริการความ
งาม, ร้านค้าแฟชัน่ และสินค้าประเภท IT เป็นต้น 
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โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

28. เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต 

199, 199/1, 199/2 หมู่6, ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่         
จ.นนทบรุี  11140 

โทรศพัท์: +66 (0) 2102 7999 

โทรสาร:   +66 (0) 2102 7900   

 

- โครงการเป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนทําเลที่มีศกัยภาพสงู บริเวณสามแยกบางใหญ่  และถนนรัตนาธิเบศร์ เข้าถึงได้ด้วยระบบคมนาคมที่
สมบรูณ์แบบของภาครัฐที่เชื่อมตอ่ทกุเส้นทางไว้ด้วยกนั ทัง้วงแหวนสายตะวนัตกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง (บางใหญ่-บางซื่อ) รวมถึงเส้นทางใน
อนาคต ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี ที่เชื่อมต่อท่าเรือทวาย ทะเลอนัดามนั รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
AEC  

- ออกแบบดีไซน์คอนเซ็ปต์สดุลํา้ระดบัโลกภายใต้แนวคิด“Beyond Imagination Larger Than Life” ศนูย์รวมสดุยอดไลฟ์สไตล์อนัยิ่งใหญ่ อลงัการ มี
ทัง้ศนูย์การค้า ไลฟ์สไตล์คอมเพลก็ซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพลก็ซ์ Attraction ระดบัโลก เป็นที่ที่ “ชีวิตใหญ่มาก (Have a Big Life)” 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยแบรนด์ชัน้นําทัง้ไทยและอินเตอร์กว่า 500 ร้านค้า Fashion Brand ระดบัโลก Dining Destination แห่งใหม่ที่รวมร้านอาหาร
คอนเซป็ต์ใหมท่ี่ตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ และมี Entertainment Complex ที่ดีที่สดุมีทัง้ Attraction ระดบัโลก และโรงภาพยนตร์ ที่ทนัสมยัที่สดุ 

29. เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ 

69, 69/1, 69/2 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม ต.ลาดพร้าว   
อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ  10230 

โทรศพัท์: + 66(0)  2102 5000 

โทรสาร:   +66 (0) 2102 5099   

 

- โครงการตัง้อยู่ทางฝั่งตะวนัออกของกรุงเทพฯ บนถนนประดิษฐ์มนธูรรม (เลียบทางด่วนฯเอกมยั -รามอินทรา) เป็นถนนที่สามารถเชื่อมไปยงัถนนสาย
สําคญัหลายสาย ได้แก่ ถนนรามอินทรา ลาดพร้าว และพระราม 9   

- เป็นศนูย์การค้าแบบ Outdoor แห่งแรกที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้ครบครัน สร้าง Lifestyle Format ให้คล้ายกบั East Village ย่านฮิบของมหานคร
นิวยอร์คบนเกาะแมนฮทัตนัที่มีบาร์ ร้านหนงัสือ คาเฟ่ คลบั และแกลเลอรี่ลํา้สมยัรองรับผู้คนทกุเพศทกุวยัไปจนถึงผู้ ที่มีรสนิยมพิถีพิถนัที่สดุ ผสาน
แนวคิด “The New Nature Experience of Bangkok” โดยเป็นศนูย์การค้าครบวงจรแบบ Outdoor ที่ผสมผสานธรรมชาติและความทนัสมยัได้อย่าง
ลงตวั ซึง่บางโซนเปิดให้บริการตัง้แต ่7 โมงเช้า จนถึงเที่ยงคืน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย เซ็นทรัล, PoweBuy, B2S, SuperSports, Central Food Hall, สถาบนัการเงิน, ศนูย์บริการความงาม, ร้านค้าแฟชัน่, สินค้า
ประเภท IT, และ Pet Lovers Zone นอกจากนีม้ี Jogging Track สําหรับให้คนในย่านนัน้ได้มาออกกําลงั คล้ายกบัเป็น “สวนสาธารณะ” บริการที่จอด
จกัรยาน, Wellness Center 
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ผลการดาํเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของ CPN 
 
 
 
 
 
 

โครงการศูนย์การค้า ปีที่เริ่ม
ดาํเนินการ 

มูลค่าเงนิลงทุนทัง้
โครงการ      

ณ สิน้ปี 2558 /2 

พืน้ที่รวม ที่จอดรถ พืน้ที่ให้เช่า   จาํนวนผู้เช่า
พืน้ที่  

อัตราการเช่าพืน้ที่ 
(%) 

    (ตร.ม.) (คัน) (ตร.ม.) (ร้านค้า)  ปี 2558  ปี 2557 

1.เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525         4,398  83,696 3,000 48,148 350 99% 100% 

2.เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 2536            646  24,056 1,000 17,193 75 96% 100% 

3.เซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า /1 มีนาคม 2538         2,495  104,545 3,500 63,937 320 81% 99% 

4.เซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา กรกฎาคม 2538            681  27,743 400 15,226 98 95% 96% 

5.เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต/1 มีนาคม 2539 /3         2,233  110,739 2,300 77,084 644 98% 99% 

6.เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 /1 ตลุาคม 2540         1,354  97,746 2,300 55,822 270 92% 95% 

7.เซน็ทรัลพลาซา บางนา ธนัวาคม 2544 /3         5,167  122,189 3,250 61,117 291 87% 96% 

8.เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 /1 ธนัวาคม 2545         1,152  158,306 3,200 93,975 341 97% 97% 

9.เซน็ทรัลเวิลด์ ธนัวาคม 2545 /3       12,977  302,097 7,000 199,501 467 96% 94% 

10.เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธนัวาคม 2546 /3         2,322  105,132 2,000 77,255 201 96% 99% 

11.เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ พฤศจิกายน 2551         5,297  119,212 3,300 66,138 372 92% 94% 

12.เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช มกราคม 2552         6,536  142,928 2,000 57,557 236 98% 98% 

13.เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี เมษายน 2552 /3         5,094  124,069 2,000 72,639 228 94% 94% 

14.เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุี พฤษภาคม 2552         2,810  83,537 2,040 40,383 263 98% 98% 

15.เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น ธนัวาคม 2552         3,943  90,376 2,100 49,876 293 92% 96% 

16.เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554         1,652  38,102 1,000 22,540 111 99% 99% 

17.เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก ตลุาคม 2554        1,535 46,759 1,440 26,382 138 95% 96% 

18.เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ธนัวาคม 2554        5,146 125,506 2,400 59,166 243 99% 97% 
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โครงการศูนย์การค้า ปีที่เริ่ม

ดาํเนินการ 
มูลค่าเงนิลงทุนทัง้

โครงการ 
ณ สิน้ปี 2558 /2 

พืน้ที่รวม ที่จอดรถ พืน้ที่ให้เช่า   จาํนวนผู้เช่า
พืน้ที่  

อัตราการเช่าพืน้ที่ 
(%) 

  (ตร.ม.) (คัน) (ตร.ม.) (ร้านค้า)  ปี 2558  ปี 2557 

19.เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ตลุาคม 2555 2,199 57,468 1,400 34,476 112 91% 95% 

20.เซน็ทรัลพลาซา ลําปาง พฤศจิกายน 2555 1,111 34,903 2,000 22,270 88 96% 100% 

21.เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี เมษายน 2556 1,811 51,942 1,500 32,213 130 96% 98% 

22.เซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ พฤศจิกายน 2556 4,265 130,815 3,500 66,338 227 94% 93% 

23.เซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ธนัวาคม 2556 4,885 116,450 2,500 69,830 208 88% 88% 

24.เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ มีนาคม 2557 1,840 83,894 600 31,688 114 93% 91% 

25.เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา สิงหาคม 2557 2,577 62,350 1,600 38,549 184 94% 94% 

26.เซน็ทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 2,486 68,825 2,000 30,553 176 94% N.A. 

27.เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต มิถนุายน 2558/3 6,445 72,549 1,100 38,066 147 96% N.A. 

28.เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต สิงหาคม 2558 7,140 212,010 4,000 82,690 348 92% N.A. 

29.เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 3,766 93,299 1,824 30,428 156 77% N.A. 

รวม 103,962 2,891,243 66,254 1,581,040 6,831 94% 96% 

หมายเหต:ุ 
1/ ร้อยละ 42 ของพืน้ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ได้ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 สิน้สดุเดือนธันวาคม 2567 และคาดว่าพืน้ที่ที่กองทนุรวมลงทนุจะมีการภายหลงัจากการปรับปรุง    
   ครัง้ใหญ่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าที่จะแล้วเสร็จในปี 2559 (เฟสที่ 1 ดําเนินการเดือนเมษายน ถึงเดือนธนัวาคม 2558 และเฟสที่ 2 ดําเนินการในเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2559) ทัง้นี ้บริษัทฯ   
  ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติมและตอ่อายสุญัญาที่ดินกบั บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั ขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี 5 เดือน สิน้สดุในเดือนพฤษภาคม 2570 
   ร้อยละ 49 ของพืน้ที่ศนูย์การค้า เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2548 สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2578 (ตอ่อายกุารเช่าได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปี) 
   ร้อยละ 81 ของพืน้ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2548 สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2578 
   ร้อยละ 49 ของพืน้ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ได้ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 สิน้สดุเดือนเมษายน 2587 

      ผลการดําเนินงานของเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, พระราม 3, พระราม 2 และเชียงใหม ่แอร์พอร์ต รวมผลการดําเนินงานของสินทรัพย์ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNRF ซึง่ CPN เป็นผู้บริหารโครงการ 
2/ รวมเงินลงทนุในอาคารสํานกังาน/อาคารที่พกัอาศยั/โรงแรม ไมร่วมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชําระเป็นรายปี และไมร่วมเงินลงทนุในสินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNRF 
3/  ปีที่เข้าซือ้กิจการ 
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อาคารสาํนักงาน  
ปีที่เร่ิม

ดาํเนินการ 
พืน้ที่ให้เช่า 

(ตร.ม.) 
อัตราการเช่าเฉล่ีย 

     ปี 2558 ปี 2557 

อาคารสํานกังาน ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 16,250 95% 94% 

อาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ /1 มีนาคม 2538 22,426 97% 96% 

อาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ บี /1 มีนาคม 2549 11,334 97% 98% 

อาคารสํานกังาน บางนา ธนัวาคม 2544 /2 10,007 97% 95% 

อาคารสํานกังาน เซน็ทรัลเวิลด์ /3 พฤศจิกายน 2547 83,929 99% 99% 

อาคารสํานกังาน แจ้งวฒันะ มีนาคม 2552 19,942 94% 97% 

อาคารสํานกังาน แกรนด์ พระราม 9 ธนัวาคม 2554 6,454 96% 97% 

รวม  170,342 97% 97% 
หมายเหต:ุ 
1/ 100% ของพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บี ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 สิน้สดุเดือน
ธนัวาคม 2567 
2/ ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 
3/ 97% ของพืน้ท่ีอาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2555 สิน้สดุเดือนกนัยายน 2575              
(สว่นท่ี 1) และตัง้แตธ่นัวาคม 2555 สิน้สดุเดือนธนัวาคม 2575 (สว่นท่ี 2) 
 

 

อาคารสาํหรับพักอาศัย 
ปีที่เร่ิม

ดาํเนินการ 
พืน้ที่ให้เช่า อัตราการเช่าพืน้ที่ (%) 

   (ตรม.) ปี 2558 ปี 2557 

เซน็ทรัล ซิตี ้เรสซิเดนซ์ /1 ธนัวาคม 2544 /2 1,568   30% 38% 
หมายเหต:ุ โครงการหลงัสวน โคโลเนต สิน้สดุสญัญาเช่าในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และสง่มอบสถานท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าในวนัเดียวกนั 
                           1/ CPN เป็นเจ้าของห้องชดุจํานวน 11 ยนิูตของโครงการท่ีพกัอาศยั 
                          2/  ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 

 
ผลการดาํเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของ CPN 

โครงการโรงแรม  ปีที่เร่ิมดาํเนินการ จาํนวนห้องพัก อัตราการเช่าเฉล่ีย 

    
 

ปี 2558 ปี 2557 

โรงแรมเซน็ทารา อดุรธานี /1 เมษายน 2552 /3 259 57% 64% 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา /2 พฤศจิกายน 2553 302 90% 89% 

หมายเหต:ุ     
1/ CPN เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม 
2/ CPN เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท ฮิลตนั โฮเทล คอร์ปอเรชนั จํากดั เป็นผู้บริหารโรงแรม 
3/  ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

หน่วย:ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ/ดําเนินการโดย %

การถือหุ้น จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน %

 ศูนย์การค้า 10,062 75.60% 14,505 79.10% 17,522 79.58% 19,743 79.93% 21,577 81.46%

 -บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 99.99%

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 99.99%

 -บจ. ซีพีเอ็น พัทยา 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 100%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น 78.13%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน ์สแควร์ 93.30%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99%

 -บจ. ซีพีเอ็น ระยอง 99.99%

 อาคารสํานักงาน 767 5.80% 794 4.30% 579 2.63% 612 2.48% 638 2.41%

 -บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน ์สแควร์ 93.30%

 โรงแรม 465 3.50% 712 3.90% 903 4.10% 958 3.88% 983 3.71%

 -บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 100%

 -บจ. ซีพีเอ็น พัทยา 99.99%

 อาคารที่พักอาศัย 18 0.10% 18 0.10% 19 0.08% 17 0.07% 10 0.04%

 -บจ. หลังสวน เรียลตี ้ 99.99%

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 สวนนํา้ สวนพักผ่อน และลานสเก็ตนํา้แข็ง 6 0.00% 8 0.00% 8 0.04% 3 0.01% 7 0.03%

 -บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 ศูนย์อาหาร 632 4.70% 725 4.00% 882 4.01% 975 3.95% 1,068 4.03%

 -บจ. เซ็นทรัลฟู้ ดอเวนวิ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 99.99%

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 100%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99%

ดอกเบีย้รับ 48 0.40% 78 0.40% 98 0.44% 61 0.25% 24 0.09%

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

และกิจการร่วมค้า

498 3.70% 584 3.20% 686 3.12% 813 3.29% 749 2.83%

รายได้อื่น 815 6.10% 925 5.00% 1,321 6.00% 1,518 6.14% 1,431 5.40%

รวมรายได้ * 13,311 100% 18,349 100% 22,018 100% 24,700 100% 26,486 100%

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558ปี 2557

 
* หมายเหต ุ: รายได้อ่ืนไมร่วมรายการท่ีมไิด้เกิดขึน้เป็นประจํา จากการกลบัรายการค่าเผ่ือด้อยค่าของท่ีดินจงัหวดัขอนแก่น จํานวน 134 ล้านบาท 
 
 

 ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม (ไมร่วมรายการท่ีมิได้เกิดขึน้ประจํา) จํานวน 26,486 ล้านบาท เพิ่มขึน้  7% เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน โดยรายได้ในแตล่ะกลุม่ธุรกิจเม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นดงันี ้ 
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รายได้รวม  (ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2557 จํานวน

เปล่ียนแปลง

% เปล่ียนแปลง

เทียบกับปีก่อน

1. ศูนย์การค้า 21,577        19,743        1,834 9%

2. อาคารสํานักงาน 638             612             26 4%

3. โรงแรม 983             958             25 3%

4. อาคารท่ีพักอาศัย 10                17                ( 7) ( 43%)

5. สวนนํา้ สวนพักผ่อน และลานสเก็ตนํา้แข็ง 7                  3                  5 169%

6. ศูนย์อาหาร 1,068          975             93 10%

7. ดอกเบีย้รับ 24                61                ( 37) ( 61%)

8. ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และกิจการร่วมค้า

749             813             ( 64) ( 8%)

9. รายได้อ่ืน 1,431          1,518          ( 87) ( 6%)

รวม 26,486 24,700 1,787 7%  
* หมายเหต ุ: รายได้อ่ืนไมร่วมรายการท่ีมไิด้เกิดขึน้เป็นประจํา จากการกลบัรายการค่าเผ่ือด้อยค่าของท่ีดินจงัหวดัขอนแก่น จํานวน 134 ล้านบาท 
 
 

 จากตารางข้างต้น ในปี 2558 รายได้จากการประกอบธุรกิจศนูย์การค้า อาคารสํานกังานและโรงแรม  มีการเติบโตท่ี
เพิ่มขึน้ 9%, 4%, และ 3% ตามลําดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยรายได้จากอาคารท่ีพกัอาศยั  ในปี 2558 มีการลดลง 43%  เม่ือ
เทียบกับปีก่อน อันเน่ืองมาจาก รายได้ในส่วนของโครงการหลงัสวน โคโลเนต ซึ่งให้บริการในรูปแบบของ อพาร์ทเมนท์พร้อม
เฟอร์นิเจอร์ให้เช่า ขนาด 50 ยนิูต สญัญาเช่าโครงการสิน้สดุลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และได้สง่มอบสถานท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ ให้
เช่าในวนัเดียวกนั สว่นรายได้ของสวนนํา้ สวนพกัผ่อน และลานสเก็ต ในปี 2558 เพิ่มขึน้ 169% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นเพราะ มี
การเปิดให้บริการ สวนนํา้อีกครัง้เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้ช่ือ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” ท่ีโครงการ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา สว่นรายได้จากศนูย์อาหาร มีการเติบโตเพิ่มขึน้ 10% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยภาพรวมรายได้
ของบริษัทฯ (ไมร่วมรายได้อ่ืนท่ีมิได้เกิดขึน้ประจํา) ในปี 2558 มีการเติบโต เพิ่มขึน้ 7% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
โครงการในอนาคต 

โครงการในประเทศ 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
ที่ตัง้ :  บนถนนทางหลวงหมายเลข 403 ใกล้กบัส่ีแยกหวัถนน (ถนนราชดําเนิน) ซึง่เป็นชมุทางรถโดยสารตา่ง ๆ  

ขนาดโครงการ : ท่ีดินรวมประมาณ 51 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน) โดยมีพืน้ท่ีโครงการรวมทัง้สิน้ 150,000 
ตารางเมตร ซึง่เป็นพืน้ท่ีของ CPN จํานวน 125,000 ตารางเมตร โครงการประกอบด้วยห้างสรรพสนิค้าโรบินสนัและผู้ เช่า
หลกั อาทิ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย บีทเูอส ซเูปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท เอส เอฟ ซีเนมา่ เป็นต้น โครงการจะเป็นศนูย์
รวมร้านค้าแบรนด์ชัน้นําทัง้ของไทยและตา่งประเทศกวา่ 300 ร้านค้า และเป็นแหลง่รวมร้านอาหารหลากหลายสไตล์ รวมถงึ
เป็นศนูย์รวมความบนัเทิงท่ีมีโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยั พร้อมด้วยลานกิจกรรมหน้าศนูย์การค้า โดยโครงการมีบริการพืน้ท่ีจอด
รถรองรับกวา่ 1,500 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยูบ่นทําเลท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่เป็นจงัหวดัท่ีมีจํานวน
ประชากรกวา่ 1.5 ล้านคน สงูเป็นอนัดบั 1 ของภาคใต้ มีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) สงูกวา่ 139,000 ล้านบาท และ
เป็นประตเูศรษฐกิจการค้าการลงทนุของภาคใต้ของไทย เพ่ือรองรับ AEC ด้วยศกัยภาพการเป็น “โลจิสติกส์ ฮบั” ของภาคใต้
บริเวณสามเหล่ียมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) โครงการ
พฒันาสนามบินนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศลุกากร และโครงการศนูย์กระจายสนิค้าภาคใต้-ทุง่สง เพ่ือเป็นศนูย์กลาง
การขนสง่สนิค้าผา่นระบบราง  
 

จงัหวดันครศรีธรรมราชมีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางประวติัศาสตร์และแหลง่ทอ่งเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม ซึง่ช่วยดงึดดู
นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ รวมถงึจากประเทศเพ่ือนบ้านอยา่งมาเลเซียมาทอ่งเท่ียวในจงัหวดั ซึง่จะสง่ผลให้
ประชากรในพืน้ท่ีมีรายได้เพิ่มขึน้และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมีการเติบโต นอกจากนี ้ ภาพรวมตลาดท่ีอยูอ่าศยัมีการเตบิโตเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการพฒันาระบบโครงข่ายคมนาคมขนสง่ การเติบโตของเมือง สง่ผลให้มีการ
ขยายตวัด้านการลงทนุ มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจสงู คนมีรายได้เพิ่มขึน้ แรงงานกลบัสูท้่องถ่ินมากขึน้สง่ผลให้ความ
ต้องการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มมากขึน้ด้วย โครงการจงึรองรับกําลงัซือ้ของกลุม่เป้าหมายในจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดั
ใกล้เคียง ได้แก่ ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราชกวา่ 1.5 ล้านคน คนท่ีอยูอ่าศยัภายในรัศมี 120 กิโลเมตร หรือระยะ
ขบัรถประมาณ 1 ชัว่โมง รวม 2 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัตรังและจงัหวดัพทัลงุรวมกวา่ 2.7 ล้านคน รวมทัง้นกัทอ่งเท่ียวเฉล่ียไม่
น้อยกวา่ 1.7 ล้านคนตอ่ปี  
 
ความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในปี 2559 

เงนิลงทุน : ประมาณ 1,900 ล้านบาท (ไมร่วมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั ซึง่ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้าง) 
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โครงการเซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา  
ที่ตัง้ :  ริมถนนมิตรภาพ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา   

ขนาดโครงการ : ท่ีดินรวมประมาณ 65 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน) โดยมีพืน้ท่ีโครงการรวมทัง้สิน้ 308,000 
ตารางเมตร ซึง่เป็นพืน้ท่ีของ CPN จํานวน 270,000 ตารางเมตร โครงการประกอบด้วยห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลและผู้ เช่า
หลกั อาทิ ทอ็ปส์ ซเูปอร์สโตร์ พาวเวอร์บาย บีทเูอส ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท เอส เอฟ เอก็ซ์ ซีเนมา่ เป็นต้น นอกจากนี ้
โครงการจะเป็นศนูย์รวมร้านค้าแบรนด์ชัน้นําทัง้ไทยและระดบัต่างประเทศกวา่ 400 ร้านค้า เป็นแหลง่พบปะสงัสรรค์ท่ีรวม
ร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์ครอบครัว Bar & Bistro และตลาดกลางแจ้ง Market Market พร้อมลานกิจกรรมขนาดใหญ่ทัง้
ภายในและหน้าศนูย์การค้า และศนูย์ประชมุอเนกประสงค์ไว้เพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางจดังานกิจกรรมระดบัประเทศ 
รวมถงึเป็นศนูย์รวมความบนัเทิงโดยท่ีทนัสมยัสําหรับเดก็ ๆ และครอบครัว โดยโครงการมีพืน้ท่ีจอดรถรองรับกวา่ 3,500 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยูบ่นทําเลท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดันครราชสีมา ในฐานะศนูย์กลางการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจท่ีมีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) เป็นอนัดบั 1 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการเติบโตของเมืองและ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือการอยูอ่าศยัท่ีมีแนวโน้มเติบโตอยา่งรวดเร็วในอนาคต และเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมท่ี
สําคญัของประเทศ ทัง้อตุสาหกรรมการเกษตร อิเลค็ทรอนิกส์ และเทคโนโลยีชัน้สงู  

จงัหวดันครราชสีมาเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีสําคญัอีกจงัหวดัหนึง่ของประเทศ มีนกัทอ่งเท่ียวมากกวา่ 7 ล้านคนตอ่ปี 
โครงการจงึรองรับกําลงัซือ้ของผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมากวา่ 2.6 ล้านคน และอีก 2 จงัหวดัใกล้เคียงคือ บรีุรัมย์ 
และชยัภมิู อีกทัง้จงัหวดันครราชสีมาเป็นประตหูน้าดา่นสูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่ือมตอ่ 19 จงัหวดัในภมิูภาคและเช่ือม
สูป่ระเทศในแถบเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่คาดวา่ในอนาคตจะได้รับประโยชน์จากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทัง้โครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสงูสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา รถไฟรางคูส่ายมาบกะเบา-นครราชสีมา และมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-
นครราชสีมา ซึง่คาดวา่เสร็จสิน้ในปี 2563 จนถงึปี 2564 

ความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในปี 2560 

เงนิลงทุน : ประมาณ 5,200 ล้านบาท (ไมร่วมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล ซึง่ ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้าง) 

นอกจาก 2 โครงการดงักลา่วข้างต้นแล้ว ยงัมีโครงการเซน็ทรัล ภเูก็ต เฟส 2 ซึง่รูปแบบของโครงการและเงินลงทนุยงัอยู่
ในช่วงระหวา่งการศกึษาโครงการและอยูใ่นกระบวนการพิจารณาอนมุติั คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้
ในปี 2560-2561 

อีกทัง้ CPN เลง็เห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในลกัษณะ Mixed-use โดยจะพฒันาโครงการท่ีอยู่
อาศยัเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจศนูย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้นี ้CPN ได้จัดตัง้ฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัของ 
CPN ตลอดจนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ โดย CPN มีโครงการจะพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบ
คอนโดมิเนียมจํานวน 3 โครงการบนท่ีดินบริเวณศูนย์การค้าของ CPN ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่  เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแก่น และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง มลูค่าโครงการรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ 
จํากดั (“CPN Residence”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ CPN  เป็นผู้ออกแบบ พฒันา และบริหารโครงการ ภายใต้ช่ือโครงการ
คอนโดมิเนียม เอสเซน็ท์ (ESCENT)   
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โครงการคอนโดมเินียม เอสเซน็ท์ (ESCENT)  

รายละเอียดโครงการ :  
โครงการเอสเซน็ท์ เชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง 
ท่ีตัง้ ริมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 118 
ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด  
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 

ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  
อ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 36 
ถ.สายบ้านหนองมะหาด-
บ้านชายกะป่อม ต.เชิงเนิน 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

พืน้ท่ี 2-0-88.1 ไร่ 2-1-45.5 ไร่ 2-3-60.4 ไร่ 
ลกัษณะโครงการ อาคารชดุสงู 26 ชัน้ อาคารชดุสงู 24 ชัน้ อาคารชดุสงู 25 ชัน้ 
จํานวนห้อง 400 ยนิูต 408 ยนิูต 419 ยนิูต 
ขนาดห้องชดุ 24-42 ตารางเมตร  

ตกแตง่พร้อมอยู่ 
ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนในปี 2561 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คนท้องถ่ินและคนทํางานในพืน้ท่ี ซือ้เพ่ืออยูอ่าศยัเป็นหลกั 
มลูคา่การลงทนุรวม 
 (ไมร่วมคา่ท่ีดิน) 

1,626 ล้านบาท 

 
CPN Residence วางแผนพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง 2-3 โครงการต่อปี ควบคู่กบัศนูย์การค้าของ 

CPN ท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีดีทัว่ประเทศ โดยจะพฒันาโครงการเป็น Residential & Commercial Community อาศยัความเป็น
ผู้ นําในธุรกิจค้าปลีกกบัทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านอสงัหาริมทรัพย์มาเป็นยทุธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ  
 
โครงการในต่างประเทศ 

ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา CPN ได้พิจารณาและศกึษาถงึโอกาสในการขยายการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ โดยมุง่
ความสนใจไปยงัประเทศในภมิูภาคเอเชียท่ีมีศกัยภาพและอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ด้วยเลง็เหน็ถึงโอกาสทางธุรกิจ
และเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ อยา่งไรก็ดี CPN ได้ตระหนกัถึงความแตกตา่งของภาวะตลาด สภาวะการ
แข่งขนัและความเส่ียงของการทําธุรกิจในตา่งประเทศ จงึจดัตัง้คณะทํางานพิเศษเพ่ือศกึษาประเทศเป้าหมายในหลากหลาย
มิติ ทัง้ในแง่เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรมและการแข่งขนั กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้ในแตล่ะประเทศท่ี CPN สนใจ เพ่ือคดักรองตลาดท่ีมีทัง้ศกัยภาพ โอกาสทางธุรกิจ และความเหมาะสมตอ่ธุรกิจของ 
CPN โครงการตา่งๆ ท่ีอยูใ่นแผนได้ถกูนํามาประเมินความเป็นความเป็นไปได้อยา่งรอบคอบเพ่ือการตดัสนิใจลงทนุอยา่งมี
ประสทิธิผลสงูสดุ เป็นไปอยา่งระมดัระวงัและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน  

CPN ได้ศกึษาโอกาสในการลงทนุเพิ่มเติมในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเน้นท่ีประเทศมาเลเซียเวียดนาม
และอินโดนีเซีย ทัง้นี ้ การพฒันาโครงการในตา่งประเทศ CPN ได้มองโอกาสในสว่นของการปรับปรุงศนูย์การค้าท่ีมีอยูแ่ล้ว
และการพฒันาโครงการใหม่ๆ  ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ โดยอาจมีการร่วมทนุกบัพนัธมิตรในตา่งประเทศเพ่ือให้สามารถบกุเบิก
ตลาดใหมไ่ด้อย่างรวดเร็ว มีประสทิธิภาพและสร้างเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขนัในประเทศนัน้ๆ ได้อยา่งดีย่ิงขึน้ 
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นอกจากนี ้ CPN ยงัได้รับข้อมลูสนบัสนนุบางสว่นจากประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจของกลุม่เซน็ทรัลในตา่งประเทศ ทํา
ให้ CPN สามารถวิเคราะห์และพฒันาโครงการในตา่งประเทศได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยปัจจบุนั CPN ได้เข้าร่วมลงทนุ
ในโครงการเซน็ทรัล ไอ-ซิตี ้ประเทศมาเลเซีย เป็นศนูย์การค้าแหง่แรกของ CPN ในตา่งประเทศ โดยเลง็เหน็ถึงธุรกิจค้าปลีก
ในมาเลเซียท่ีมีโอกาสและศกัยภาพในการเติบโต  
 

โครงการเซน็ทรัล ไอ-ซติี ้

รูปแบบการร่วมทุน :    CPN จดัตัง้กิจการร่วมค้ากบับริษัท I-R&D Sdn. Bhd. (IRD) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท I-
Berhad จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เบอร์ซ่า ท่ีดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย เพ่ือพฒันา
โครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ โดย CPN ถือหุ้นในสดัส่วน 60% ผ่านบริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและ IRD ถือหุ้นใน
สดัสว่น 40% ในกิจการร่วมค้า นอกจากนี ้บริษัทร่วมทนุจะวา่จ้าง CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ โดย CPN 
จะได้รับคา่ธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ที่ตัง้ :  ตัง้อยูใ่นเขต 7 ของเมืองชาห์อลมั รัฐสลงังอร์ ประเทศมาเลเซีย ขนาบด้วยถนนหลวงสายหลกั 2 สาย คือ Federal 
Highway และ Baru Lembah Klang Highway มีทางเข้าออกท่ีสะดวกจากการคมนาคมในทกุทิศทาง ทัง้จากกวัลาลมัเปอร์ 
เขตแคลง และเขตชาห์อลมั มีทางเช่ือมจาก Federal Highway เพ่ือเข้าสูโ่ครงการโดยตรง โครงการอยูห่า่งจากกวัลาลมัเปอร์ 
22 กิโลเมตร 

ขนาดโครงการ : ท่ีดินกรรมสิทธ์ิขนาด 11.12 เอเคอร์ หรือประมาณ 28 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 278,000 
ตารางเมตร โครงการมีลกัษณะเป็นศนูย์การค้าในรูปแบบ Regional Mall  ซึง่ CPN เป็นผู้ควบคมุการออกแบบ พฒันา และ
บริหารศนูย์การค้าดงักลา่ว โดยจะนําความแตกต่างและแปลกใหม่ไปสูว่งการค้าปลีกของมาเลเซีย ทัง้แบรนด์ชัน้นําของไทย
และนวตักรรมการออกแบบศนูย์การค้า โดยโครงการมีพืน้ท่ีจอดรถรองรับกวา่ 3,000 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีโครงการ i-City “Malaysia Cybercenter” ขนาด 72 เอเคอร์ เมือง
เทคโนโลยีแหง่ใหมข่องมาเลเซีย ซึง่คาดวา่จะเป็นศนูย์กลางการพบปะของชมุชนในเขตตะวนัตกของรัฐสลงังอร์ท่ีครบวงจร ท่ี
ประกอบด้วยย่านธุรกิจหลักของเมือง แหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ีมีความบันเทิงครบสมบูรณ์แบบด้วย
ศนูย์การค้า อาคารสํานกังานไซเบอร์เซ็นเตอร์ สํานกังานของบริษัทชัน้นํา โรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั พืน้ท่ีค้าปลีก รวมถึง
สวนนํา้ โดมหิมะ และชิงช้าสวรรค์ สถานท่ีท่องเท่ียวประดบัไฟในยามค่ําคืน อีกทัง้ยงัมีแผนท่ีจะพฒันาศนูย์ศิลปะการแสดง
ในอนาคต เพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวมากย่ิงขึน้ โดยกลุม่เป้าหมายของโครงการครอบคลมุผู้ ท่ีมีรายได้ระดบักลางถึงระดบับนใน
เมืองชาห์อลมั เมืองหลวงของรัฐสลงังอร์ ซึง่มีประชากรมากกว่า 600,000 คน และมีการเติบโตของกลุม่คนชัน้กลางท่ีมีกําลงั
ซือ้สงูอยา่งรวดเร็ว รวมถงึประชากรในรัฐสลงังอร์ท่ีมีมากกวา่ 5 ล้านคน รวมถงึกลุม่เป้าหมายในเมืองใกล้เคียงอีกด้วย 

ความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในปี 2561 

เงนิลงทุน : ประมาณ 830 ล้านริงกิต หรือประมาณ 8,300 ล้านบาท (เงินลงทนุรวมทัง้โครงการรวมเงินลงทนุในการก่อสร้าง
ห้างสรรพสนิค้า โดย CPN ถือหุ้นในสดัสว่น 60% ในบริษัทร่วมทนุ) 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

(ก) การทาํตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที่สาํคัญ 
   CPN มุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืนและมีจดุมุ่งหมาย ดงันัน้ในทกุ ๆ การดําเนินงาน CPN จึงไม่เพียง
ประเมินความสําเร็จในระยะสัน้ แต่จะเพิ่มมุมมองเพ่ือการดําเนินธุรกิจในระยะยาวและยั่งยืนควบคู่ไปด้วยเสมอ 
นอกเหนือจากการเจริญเติบโตในธุรกิจ CPN ยงัคํานึงถึงการเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ให้สงัคมและชมุชนในละแวกพืน้ท่ี 
และผนวกมมุมองด้านความยัง่ยืนในส่วนการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาล การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการสร้างความ
ผกูพนักบัผู้ มีสว่นได้เสียในกลยทุธ์และแผนงานดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องของ CPN อีกทัง้นําประเด็นความยัง่ยืนท่ีมีนยัสําคญั 
และประเด็นความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจมาวิเคราะห์พิจารณาควบคู่ไปด้วยกนัในการกําหนดกลยทุธ์ และปรับแผนการ
ดําเนินงานอยา่งเหมาะสมอยูเ่สมอ  โดยกลยทุธ์หลกัของบริษัทมีอยู ่6 ด้าน ดงันี ้

1) กลยุทธ์การขยายธุรกจิและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์การค้า (Shopping Mall Expansion and 

Development Innovation) 

CPN มุ่งเน้นแผนการปรับปรุงศนูย์การค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงการขยายสาขาไปยงัเมือง
สําคญัทางเศรษฐกิจในต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ ซึ่งการขยายสาขาจะผ่านการสํารวจและวิเคราะห์อย่างรอบคอบระมดัระวงั
เพ่ือให้เช่ือมั่นว่าทําเลท่ีตัง้นัน้ ๆ เหมาะสมท่ีสุดในการพัฒนาโครงการ เพ่ือคงความเป็นผู้ นําการพัฒนาศูนย์การค้าใน
ประเทศ และพร้อมก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นอกจากนัน้ CPN ยงัมุ่งพฒันากระบวนการการบริหารจดัการโครงการอย่างเป็นระบบผ่านการประสานงาน
ร่วมกนัของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การพฒันาโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
เร่ิมตัง้แต่การวางแผนโครงการ การกําหนดรูปแบบของศูนย์การค้า (Mall Format) การกําหนดสัดส่วนร้านค้า 
(Merchandising Mix) อย่างเหมาะสม การตอบสนองความต้องการของลกูค้า การติดต่อร้านค้า การตลาด พร้อมทัง้การให้
ความบนัเทิงภายในศนูย์การค้า 

2) กลยุทธ์พัฒนาโครงการต่างประเทศ (International Business Strategy) 

เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากขึน้ ในระยะยาวตลาดค้าปลีกในประเทศไทยอาจประสบกบัภาวะอิ่มตวั 
ดงันัน้ เพ่ือคงไว้ซึ่งอตัราการเติบโตต่อไปในอนาคต CPN ได้ศึกษาโอกาสเพิ่มเติมเพ่ือขยายการลงทนุไปในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ในประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงการลงทนุท่ีดีสําหรับชาวต่างชาติและมีกําลงัซือ้ โดยเน้นท่ี
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม ทัง้นี ้CPN ได้รับการสนบัสนนุข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัการพิจารณาลงทนุ ทัง้ด้าน
กฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์จากกลุม่เซ็นทรัลซึง่มีประสบการณ์การลงทนุในประเทศดงักลา่ว  
นอกจากนีC้PN ยงัศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพในการลงทนุและเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การลงทนุในอนาคต 

ทัง้นี ้CPN มีการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสรรหาบคุคลท่ีมีความสามารถและ
มีประสบการณ์ด้านศนูย์การค้าจากประเทศนัน้ ๆ มาร่วมพฒันาธุรกิจ เข้ารับการอบรมระบบมาตรฐานการทํางานของ CPN 
ศึกษาวางแผนการบริหารงานด้านต่างๆ เพ่ือให้ศูนย์การค้ามีองค์ประกอบและมาตรฐานของ CPN และตรงตามความ
ต้องการของลกูค้าในประเทศนัน้ ๆ 
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3)  กลยุทธ์ความเป็นเลศิในการบริหารศูนย์การค้า (Operational and Service Excellence) 
CPN มุง่เน้นการบริหารจดัการศนูย์การค้าท่ีเป็นเลิศเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัให้ดีเย่ียมอยู่เสมอ 

โดยให้ความสําคญักบัการรักษามาตรฐานของศนูย์การค้าในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ร้านค้าและลกูค้า 
ควบคู่กบัการนํานวตักรรมมาใช้ในการบริหารศนูย์การค้าและนําเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าอย่างต่อเน่ือง ท่ีผ่าน
มา CPN ได้รวบรวมข้อมลูจากร้านค้าและลกูค้ามาวิเคราะห์ประกอบการวางแผนบริหารศูนย์การค้า เพ่ือนําไปสู่การ
ตดัสนิใจท่ีถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ และตอบสนองความต้องการของร้านค้าและลกูค้าอยา่งแท้จริง  

 การยกระดบัมาตรฐานและเสริมสร้างจดุขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  (Unique Selling Point) โดยการ

เพิ่มมาตรฐานของแนวทางการปรับโฉมศนูย์การค้าทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือให้ศนูย์การค้าดทูนัสมยัและตอบสนองต่อ

รูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ  การเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางทัง้โดยรถส่วนตวัและ

ขนสง่สาธารณะ การนํานวตักรรมใหม่ ๆ มาประยกุต์ใช้ตลอดจนการพฒันาบคุลากร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในทกุจดุของการ

บริการ ควบคูก่บัการบริหารต้นทนุในการดําเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 การปรับความครบถ้วนและหลากหลายของร้านค้า (Merchandising Mix) อย่างเหมาะสม ควบคู่กบัการ

สรรหาร้านค้าใหม่ ๆ ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูตลาดและความต้องการของลกูค้าอย่าง

สม่ําเสมอ เพ่ือยกระดบัให้ศนูย์การค้ามีความทนัสมยั พร้อมมอบประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้กบัลกูค้าท่ีมาใช้บริการทัง้คน

ไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นอกจากนีท้าง CPN ได้พฒันากิจกรรมทางการตลาดร่วมกบัร้านค้าเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

ของร้านค้า เพิ่มยอดขายให้กบัร้านค้า และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัเพิ่มมากขึน้ 

 การทําการตลาดโดยมุ่งเน้นรูปแบบารใช้ชีวิต ของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในปัจจุบนัมากขึน้ เพิ่มคณุภาพ

ของส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารทกุช่องทาง เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีทนัสมยัให้กบัผู้มาใช้บริการและจบัจ่ายใช้สอยภายในศนูย์ฯ 

รวมถงึการจดักิจกรรมท่ีมีความโดดเดน่เฉพาะตวั (Signature Event) และเปิดโอกาสให้ร้านค้าและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมใน

กิจกรรมด้วย นอกจากนี ้ยงัมีการนําส่ือโฆษณารูปแบบใหม ่ๆ มาพฒันาและช่วยในการประชาสมัพนัธ์ เช่น การโฆษณาผ่าน

ระบบมือถือ แอพลเิคชัน่ และส่ือออนไลน์ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

 การบริการท่ีครบครันสําหรับผู้ ใช้บริการทัง้ชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เช่น การให้ข้อมลูและ

ความช่วยเหลือภายในศนูย์การค้า การรักษาความปลอดภยั การบริการระบบขนส่ง และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็น

ต้น เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายและความประทบัใจในการจบัจ่ายใช้สอยของลกูค้าและการดําเนินธุรกิจภายในศนูย์การค้า

ของผู้ เช่า โดยมีการสํารวจความพงึพอใจและความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการอย่างเป็นระบบและสม่ําเสมอ และนําผลสํารวจมา

วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงการบริการทางด้านต่าง ๆ ทัง้ในส่วนของบริการท่ีศนูย์การค้ามีอยู่แล้วให้ดีย่ิงขึน้ ตลอดจน

พฒันาบริการใหม ่ๆ เพ่ือสร้าง            “ประสบการณ์แหง่ความสขุ” ให้กบัลกูค้าและคูค้่าอยา่งแท้จริง 

 การบริหารศนูย์การค้าโดยคํานึงถึงการประหยดัพลงังาน (Energy saving) ควบคู่กบัการใช้เทคโนโลยีท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใสใ่จในการเปล่ียนสภาพภมิูอากาศ และลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวม

ไปถึงการใช้สาธารณปูโภคภายในศนูย์การค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Utility Benchmarking)  

รวมถึงการเร่ิมนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประหยดันํา้และพลงังานในรูปแบบต่างๆ มาปรับใช้ในศนูย์การค้าปัจจบุนัและใน

อนาคต ซึง่จะนําไปสูก่ารขยายธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และยัง่ยืน 
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 การจดัการและบริหารทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ (Asset Management) เพ่ือเพิ่มมลูค่า ประสิทธิภาพและ

การดําเนินงานศูนย์การค้าของ CPN อย่างต่อเน่ือง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกร่วมกัน

ระหวา่งหน่วยงาน เพ่ือหาโอกาสในการแก้ไขปัญหา รักษาคณุภาพและพฒันาศนูย์การค้าให้สามารถสง่มอบประสบการณ์ท่ี

น่าจดจําให้แก่ผู้ มาใช้บริการ เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายให้กับร้านค้าและสร้างผลประกอบการสูงสุดในแต่ละ

ศนูย์การค้า 

4)  กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development and 
Management) 

บคุลากรของ CPN คือกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียหลกัท่ีสําคญัและเป็นแรงผลกัดนัท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีช่วยให้องค์กรก้าว
ไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คง CPN จึงมุ่งเน้นการพฒันาและการเสริมสร้างศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงการทํางานร่วมกนัให้
แข็งแกร่งมากย่ิงขึน้ ภายใต้วฒันธรรมองค์กร “สร้างสรรค์ด้วยความเช่ือมัน่ สูค่วามเป็นเลศิร่วมกนั” และหลกับรรษัทภิบาล 

CPN ให้ความสําคญักบัความก้าวหน้าทางการงานของบคุลากรเป็นอย่างย่ิง จึงได้จดัตัง้ระบบการวางแผน
ความก้าวหน้าทางอาชีพของพนกังานแต่ละคน โดยมี CPN Academy เป็นศนูย์กลางการบริหารจดัการการอบรมภายใน
ตลอดจนการพฒันาหลกัสตูรท่ีเหมาะสมสําหรับพนกังานทกุระดบั ทัง้ความรู้เฉพาะทางและทกัษะการทํางาน  อีกทัง้ทาง
บริษัทได้จดัตัง้โครงการเฉพาะเพ่ือพฒันาและส่งเสริมบุคลากรจากภายในองค์กรให้เติบโตในสายอาชีพตามต้องการ และ
โครงการเพ่ือเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของผู้ นําท่ีดี รวมทัง้เพิ่มช่องทางการจดัหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีความสามารถ
เข้ามาทํางานในบริษัทผ่านทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการดแูลและใส่ใจพนกังานเพ่ือสร้าง “ประสบการณ์แห่ง
ความสขุ” อนัเป็นการพฒันาองค์กรและบคุลากรไปพร้อมกนั 

 
5) กลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสม (Flexible Funding) 
CPN มุ่งเน้นการจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มความคล่องตวัในการดําเนินธุรกิจ  นอกเหนือจาก

แหลง่เงินทนุภายในจากการดําเนินธุรกิจ เช่น การจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงิน การออกหุ้นกู้  และการออก
หุ้นเพิ่มทนุ ตลอดจนมีการศึกษาการจดัตัง้กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) แหล่งเงินทนุท่ีหลากหลาย
ดงักลา่วทําให้ CPN สามารถบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีอตัราสว่นทางการเงินท่ีดี และมีความ
คล่องตวัในการจดัหาเงินลงทนุเพ่ือการขยายธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือรองรับโอกาสทางการลงทนุในธุรกิจใหม่ ๆ อนัเป็นการต่อ
ยอดและเพิ่มคณุค่าให้กบัธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีนโยบายบริหารความเส่ียง และนโยบายทางด้านการเงินคอยกํากบัดแูลอย่าง
ใกล้ชิด 

 
6) กลยุทธ์การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 
CPN มุ่งเน้นใส่ใจและตอบสนองต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างรับผิดชอบ พร้อมรับฟังและนํามาพัฒนาการ

ดําเนินงานเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการอย่างโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดพนัธกิจย่อยด้านความยัง่ยืน 10 พนัธกิจตามมมุมองของกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียหลกั ได้แก่ 
ร้านค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม คู่ค้า และผู้ ถือหุ้น ผนวกการดําเนินงานด้านความยั่งยืนในกระบวนการ
กําหนดกลยทุธ์องค์กร ภายใต้เจตนารมณ์ท่ีเน้นการ “พฒันาสร้างคณุค่าร่วม และลดผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้เสีย”  โดยพนัธ
กิจด้านความยัง่ยืน 10 พนัธกิจ มีดงันี ้
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1. พฒันาและสนบัสนนุการเติบโตของร้านค้า    

2. เพิ่มขีดความสามารถให้ร้านค้ามีความได้เปรียบทางการแข่งขนั  

3. สร้างศนูย์การค้าท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบและเป็นแรงบนัดาลใจแก่ลกูค้า 

4. พฒันาศนูย์การค้าและให้บริการลกูค้าระดบัมืออาชีพ พร้อมได้รับความสะดวกและปลอดภยั 

5. บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลให้มีศกัยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพ 

6. เสริมสร้างความผกูพนัและความเป็นอยูท่ี่ดีแก่พนกังาน 

7. สง่เสริมพฒันาสร้างคณุคา่ร่วมในชมุชนและสงัคม 

8. บริหารจดัการผลกระทบทัง้ทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

9. ผลกัดนัให้เกิดหว่งโซอ่ปุทานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

10. กํากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล  

ซึ่งในแต่ละพนัธกิจได้มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัสงู รับผิดชอบและผลกัดนัให้เกิดผลการดําเนินงาน
ตามแผน ในบทบาทผู้ นําด้านความยัง่ยืน (SD Champion) 

 
 (ข) สภาพการแข่งขัน  

 สภาพการแข่งขันและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
 CPN เป็นบริษัทพฒันาตลาดอสงัหาริมทรัพย์ค้าปลีก ซึ่งมีการลงทุนพฒันาศูนย์การค้าในประเทศไทย โดยมี
สดัสว่นทางการตลาด (Market Share) คิดเป็น 21% ของพืน้ท่ีให้เช่าค้าปลีก ของศนูย์การค้าในจงัหวดักรุงเทพฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: บริษทัเซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน), ประมาณการ ณ 31 ธนัวาคม 2558 

CPN 
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 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยและอุตสาหกรรมค้าปลีก ปี 2558*  

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2558 

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยโดยรวมยงัทรงตวั โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตเพียง 2.8% ในขณะท่ีอตัรา
เงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ท่ี -0.9% ลดลงจากปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากปัจจยัด้านต้นทนุจากราคานํา้มนัดิบและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ใน
ตลาดโลกท่ีลดลง 

การบริโภคภาคเอกชนทรงตวัจากปัจจยัด้านรายได้ภาคการเกษตรและความเช่ือมัน่ต่อรายได้ในอนาคตท่ียงัต่ํา 
โดยมีการขยายตวัแบบค่อยเป็นค่อยไปในอตัรา 2.0% ยอดขายสินค้าสว่นใหญ่ยงัคงทรงตวั แต่มีแนวโน้มปรับดีขึน้บ้างตาม
ความเช่ือมัน่ท่ีปรับดีขึน้จากโครงการลงทนุภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐท่ีเพิ่มเติมและมีความชดัเจน
มากขึน้ โดยเฉพาะในหมวดสินค้าไม่คงทนท่ีจําเป็นต่อชีวิตประจําวนัและหมวดบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม 
อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหรือสินค้าท่ีมีมลูค่าสงูยงัอยู่ในระดบัต่ํา อนัเป็นเหตมุาจากรายได้ภาค
การเกษตรท่ีหดตวัจากผลผลติท่ีน้อยลง ราคาสนิค้าเกษตรท่ีตกต่ํา หนีภ้าคครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู และการปลอ่ยสินเช่ือ
ภาคครัวเรือนท่ีเข้มงวดมากขึน้ของสถาบนัการเงิน 

ภาคการลงทนุโดยรวมมีการเติบโตลดลงด้วยอตัรา 4.6% ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจแผ่วตวัลง นกัลงทุน 
ประชาชนขาดความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจไทยและสภาพของภาครัฐบาล อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยงัคงมีแรงขบัเคล่ือนหลกัมา
จากภาคการท่องเท่ียวและการใช้จ่ายภาครัฐ ในขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ยานพาหนะ 
รถยนต์โดยสาร และสิ่งก่อสร้างลดลงเน่ืองจากรายได้ภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัต่ําจากราคาสินค้าเกษตรท่ีตกต่ําและผล
ของปัญหาภยัแล้ง ประกอบกบัภาวะหนีค้รัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู ทําให้ภาคครัวเรือนเพิ่มความระมดัระวงัในการใช้จ่าย 
สําหรับภาคธุรกิจยงัมีกําลงัการผลิตเหลืออยู่มากภายใต้ภาวะท่ีความต้องการจากทัง้ในและต่างประเทศยงัอยู่ในระดบัต่ําจึง
ยงัไมมี่ความจําเป็นในการลงทนุเพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิต  

ภาคการสง่ออกสนิค้าชะลอตวัลง โดยการลดลงของมลูค่าการสง่ออกมีสาเหตสํุาคญัมาจาก 3 ปัจจยั ได้แก่ 1. การ
ชะลอตวัลงของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าหลกัในภมิูภาค เอเชีย กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง และออสเตรเลีย โดยเฉพาะสินค้า
หมวดรถยนต์ อาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองใช้ไฟฟ้ารวมถึงผลิตภณัฑ์โลหะและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 2. ราคาสินค้าสง่ออก
ปรับตวัลดลงตามการลดลงของราคานํา้มนัดิบและราคาสินค้าเกษตรโลก 3. การตดัสิทธิพิเศษทางการค้าในสินค้าส่งออก
ของไทยไปยงักลุม่ประเทศ ในทวีปยโุรป อย่างไรก็ตาม กลุม่สินค้าบางกลุม่ได้รับผลดีจากปัจจยัพิเศษจากการฟืน้ตวัของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยโุรป และญ่ีปุ่ น เช่น อาหารทะเลแช่แข็งและชิน้สว่นยานยนต์ ในขณะเดียวกนัราคานํา้มนัท่ีลดลงสง่ผลให้
มลูค่าการนําเข้าของไทยลดลงค่อนข้างมากด้วยเช่นกนั จึงยงัทําให้ดลุบญัชีเดินสะพดัของไทยเกินดลุค่อนข้างมาก การ
ลงทนุของธุรกิจในภาคบริการค้าปลีก กลุม่ Modern trade ยงัมีการขยายการลงทนุและขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัคงระมดัระวงัในการลงทนุ  

ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวขยายตวัในอตัราชะลอลงจากจํานวนนกัท่องเท่ียวจีน มาเลเซีย ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ระเบิดท่ีแยกราชประสงค์ สง่ผลให้นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางผ่านสนามบินหลกัมีจํานวนลดลงอย่างชดัเจน
แต่ยงัคงขยายตวัสงูกว่าปีก่อนหน้าอย่างไรก็ดี นกัท่องเท่ียวบางกลุม่มีแนวโน้มเปล่ียนจดุหมายท่องเท่ียวไปภมิูภาคอ่ืน ๆ 
ของประเทศไทยจากประสบการณ์การเกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบในอดีตชีว้่าภาคการท่องเท่ียวจะได้รับผลกระทบเพียงใน
ระยะสัน้และกลบัมาฟืน้ตวัเป็นปกติได้ภายในระยะเวลา3 เดือน นกัท่องเท่ียวจีนโดยเฉพาะกรุ๊ปทวัร์ยงักลบัเข้ามาไม่เต็มท่ี
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อยา่งท่ีเคยคาดไว้เน่ืองจากมีการเปล่ียนจดุหมายไปประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ ซึง่มีมาตรการสง่เสริมการท่องเท่ียว เช่นการ
เดินทางเข้าประเทศโดยยกเว้นวีซา่ เป็นต้น  

 
ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก ปี 2558 

กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสนิค้า 

ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในปี 2558 มีอตัราการเติบโตเพียง 3% น้อยกวา่ท่ีตลาดคาดการณ์ไว้ท่ีระดบั 6%  โดยในช่วง
คร่ึงปีแรก ตลาดสินค้าอปุโภคบริโภคได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศตัง้แต่ปี 2557 ท่ีส่งผลกระทบต่อความ
เช่ือมัน่ของผู้บริโภค อีกทัง้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตวัลง การเบิกจ่ายภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ราคาผลิตผล
การเกษตรตกต่ํา และปัญหาหนีค้รัวเรือนเพ่ิมสงูขึน้  ทําให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภคระดบัลา่งลดลง   โดยท่ีผู้บริโภคระดบักลาง
ถงึระดบับนยงัมีกําลงัซือ้แตช่ะลอการใช้จ่ายลง  อยา่งไรก็ดี ในช่วงคร่ึงปีหลงัรัฐบาลเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐ และทยอยออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทยอยฟื้นตัวจากความเช่ือมั่นในอนาคตท่ีปรับตัวดีขึน้ 
รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภค “มาตรการช้อปช่วยชาติ” ทําให้ผู้บริโภคมีอารมณ์จบัจ่ายใช้สอยมากขึน้ ส่งผลให้อตัรา
การเติบโตของอตุสาหกรรมค้าปลีกกลบัมาเป็นบวกในไตรมาสสดุท้ายของปี 

แม้ว่ากําลงัซือ้โดยรวมยงัคงชะลอตวั พืน้ท่ีค้าปลีกมากกว่า500,000 ตารางเมตร ถกูเพิ่มเข้าสูต่ลาดในปี 2558 
สง่ผลให้อปุทานพืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีโดยรอบเพ่ิมขึน้จนถึงระดบัมากกว่า 7 ล้านตารางเมตร โดยท่ี
ศนูย์การค้ามีสดัสว่นมากท่ีสดุในตลาดพืน้ท่ีค้าปลีก มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 4.23 ล้านตารางเมตร ตามด้วยคอมมนิูตีม้อลล์ 
1.07 ล้านตารางเมตร และซูเปอร์สโตร์มอลล์ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต 0.82 ล้านตารางเมตร ภาพรวมอตัราการเช่าพืน้ท่ีค้าปลีก 
(Occupancy Rate) สงูกว่า 96% แม้ว่ากําลงัซือ้ของคนไทยจะลดลงต่อเน่ืองในปี 2558 แต่ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ยงัคง
เช่ือมัน่ในตลาด ทําให้อตัราการเช่าเฉล่ียมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้ 

ในปี 2558 CPN ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดหลกัในอตุสาหกรรมนีไ้ด้รุกเปิดศนูย์การค้าใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ และ
ประกาศเปิดตวัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช และโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา
นอกจากนีย้ังมีการปรับปรุงศูนย์การค้า เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาป่ินเกล้าและเซ็นทรัลพลาซาบางนา อีกทัง้
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ได้เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ เม่ือเดือนมิถนุายน 2558 ในส่วนของ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีได้เปิดศนูย์การค้าเพิ่มขึน้ในปีนี ้ได้แก่ ศนูย์การค้าดิเอม็ควอเทียร์ รวมถงึสว่นขยายของศนูย์การค้า 
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ  

ในสภาวะตลาดปัจจบุนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้าได้รับแรงกดดนัจากพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้
สอยของผู้บริโภคท่ีเน้นความสะดวกและรวดเร็ว อีกทัง้การเติบโตของศนูย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) ตลาดสินค้า
ออนไลน์ (Online Shopping) และร้านไดร์ฟ-ทรู (Drive Through) ท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว สง่ผลให้ความถ่ีในการใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าน้อยลง  ปัจจัยเหล่านีจ้ึงเพิ่มความท้าทายให้กับผู้ ประกอบการศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสินค้า ในการดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ ซึง่ผู้ประกอบการต้องปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และ
พฒันาการบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเปล่ียนไปของลกูค้าและสง่มอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบั
ลกูค้าอยูเ่สมอ 
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กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Mall) 

แม้เศรษฐกิจจะยงัไมฟื่น้ตวัอยา่งเตม็ท่ี แตศ่นูย์การค้าในกลุม่นีย้งัคงขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
โดยธุรกิจค้าปลีกในกลุม่ศนูย์การค้าขนาดยอ่มเพ่ิมจาก 300,000 ตารางเมตร ในปี 2550 เป็นประมาณ 1,100,000 ตาราง
เมตร ในปี 2558 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 14% จากพืน้ท่ีค้าปลีกรวม หรือ เป็นลําดบัท่ีสองแทนท่ีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 
(Hypermarket)  

โครงการศนูย์การค้าขนาดย่อมท่ีเปิดตวัในปี 2558 มีทัง้สิน้ 18 โครงการ เป็นพืน้ท่ีกว่า200,000 ตารางเมตร 
กระจายตามเขตรอบนอกกรุงเทพฯ ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2557 ท่ีเปิดตวั 13 โครงการ ขณะท่ีในปี 2559 คาดว่ามีโครงการเปิด
ใหม่เต็มรูปแบบเพียง 12 โครงการ ได้แก่ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด โครงการมาร์เก็ตเพลสลมุพินีทาวน์ชิป โครงการสปอร์
ตมอลล์ พาร์คเอ็กซ์โซ โครงการณศุาอเวนิว โครงการเมส ทองหลอ่ โครงการเวนิส ดี ไอริส โครงการฮาบิโตะ โครงการสวน
เพลิน มาร์เก็ต โครงการริเวอร์ไซด์ พลาซ่า โครงการแฮปปี ้อเวนิว ดอนเมือง โครงการพีเพิล ปาร์ค โครงการป๊อป มาร์เก็ต 
และโครงการเมโทร อีสต์ ทาวน์  

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในรูปแบบโครงการศูนย์การค้าขนาดย่อมนีมี้การแข่งขันท่ีรุนแรง 
เน่ืองจากมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ทัง้รายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กเกิดขึน้มากมาย ทําให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนีต้้อง
ปรับตวัเพ่ือสร้างความแตกต่างและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและขยาย
โครงการ การหาผู้ เช่าใหม่ ๆ ท่ีมีความหลากหลายและแปลกใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทกุมิติ การรักษา
ฐานลกูค้าเดิมท่ีมีอยูแ่ละขยายฐานลกูค้าในกลุม่ใหม ่ๆ ตอ่เน่ืองไปจนถงึการจดัให้โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ี
ครบครัน โดยทัง้หมดนีต้้องอาศยัความชํานาญในการบริหารภายใต้ต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของ
ผู้ประกอบการในกลุม่นี ้

 
กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 

โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่มีการเปิดให้บริการใหม่ไม่มากนกั โดยปัจจุบนัผู้ประกอบการมุ่งพฒันา
โครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กในลกัษณะใกล้เคียงกับร้านสะดวกซือ้กึ่งซูเปอร์มาร์เก็ต หรือท่ีเรียกว่าซูเปอร์คอนวี
เนียนสโตร์ และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) เช่น มินิบิ๊กซี เทสโก้โลตสัเอ็กซ์เพรส ท็อปส์เดล่ี และแม็กซ์แวลทูนัใจ 
รวมไปถึงการพฒันาโครงการในรูปแบบตลาด ทัง้หมดนีเ้พ่ือให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่าย และครอบคลมุกลุ่มลกูค้าท่ี
หลากหลายมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการใช้ช่องทางออน์ไลน์เข้ามาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจบัจ่ายสินค้าของกลุ่มลกูค้า
เป้าหมาย ซึ่งในอนาคตอนัใกล้ช่องทางนีจ้ะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มค้าปลีกอย่างมีนยัสําคญัจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ซึง่เน้นเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วเป็นสําคญั  

นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการกลุ่มนีย้งัคงรุกตลาดด้วยโครงการในรูปแบบ “พลสั” มอลล์ โดยพยายามปรับปรุง
ศูนย์การค้าให้มีความครบถ้วนมากย่ิงขึน้ มีการปรับรูปแบบโดยการเพิ่มร้านค้าในส่วนพลาซาหรือมอลล์ให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ มีการปรับสดัส่วนสินค้าท่ีจําหน่ายโดยปรับลดสดัส่วนสินค้าหมวดหมู่ อาหารลงและเน้นสินค้าใน
หมวดหมู่อ่ืน ๆ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนัผู้ประกอบการกลุม่นีต้้องเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีสงูขึน้จากผู้ ค้าปลีกต่าง 
segment ท่ีจบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายเดียวกนัโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซือ้ซึง่มีการจดักิจกรรมสง่เสริม
การขายอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ ร้านค้าปลีกดัง้เดิม อาทิ ตลาดนดัชมุชน เร่ิมมีบทบาทสําคญัขึน้ในการแย่งฐานลกูค้า
กลุม่เป้าหมายของ Hypermarket ผา่นการเข้าถงึแหลง่ชมุชนเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้บริโภค  
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สําหรับภาพรวมกลุม่ร้านสะดวกซือ้เน้นการขยายสาขาเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีต่าง ๆ ให้มาก
ท่ีสดุ และเร่ิมหนัมามุ่งเน้นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ ยงัมีการปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบัวิถีการดําเนินชีวิตของคนใน
ปัจจบุนั โดยการเน้นความเป็นร้านอิ่มสะดวกท่ีมีเคร่ืองด่ืมและอาหารถกูสขุลกัษณะท่ีหลากหลายในราคาเหมาะสมสําหรับ
ทกุเพศทกุวยั มีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ท่ี เน้นการให้บริการท่ีรวดเร็ว และเน้นเทคโนโลยี
โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) จําหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้ลกูค้าสามารถเข้ามาเลือกซือ้สินค้าท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยงัมีการใช้ส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ท่ีสามารถ
ส่ือสารกบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้การลงทนุจากกลุ่มทุน
ต่างประเทศมีมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้นการขยายสาขาและจัดโปรโมชั่นเพ่ือสร้างและรักษา
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากขึน้ 

 
ผลกระทบภาพรวมเศรษฐกจิไทยและอุตสาหกรรมค้าปลีก ปี 2558 ต่อผลการดาํเนินงานของบริษัท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยปี 2558 ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีอตัราการเติบโต 2.8% จากปีก่อน การใช้

จ่ายในประเทศทัง้การใช้จ่ายภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั การบริโภคภาคเอกชนฟืน้ตวัจาก

ความเช่ือมัน่ท่ีปรับดีขึน้ ราคาพลงังานท่ีอยู่ในระดบัต่ํา และสว่นหนึ่งได้รับผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น 

นโยบายลดหย่อนภาษีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี 2558  นอกจากนี ้ภาคการท่องเท่ียวยงัคงฟืน้ตวัต่อเน่ือง โดยจํานวน

นกัท่องเท่ียวต่างประเทศเพิ่มขึน้จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม การฟืน้ตวัยงัจํากดัอยู่เฉพาะนกัท่องเท่ียวจากจีนเป็นหลกั ในปี 

2558 ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตวัและบรรยากาศการค้าปลีกท่ีซบเซา บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของรายได้และกําไรสทุธิไว้ได้อยา่งตอ่เน่ืองและเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว้ 

ดงันี ้

 เปิด 3 ศูนย์การค้าใหม่ และเข้าลงทุน 1 ศูนย์การค้า รวมเป็น 29 ศูนย์การค้า 

บริษัทฯ เปิดให้บริการ 3 โครงการใหมต่ามแผน ได้แก่ เซน็ทรัลพลาซา ระยอง เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต และ

เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ซึง่ได้ผลตอบรับท่ีดีทัง้จากลกูค้าและผู้ เช่า และได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิบางสว่นของโครงการ

เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต กบับริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั (“CDS”) การซือ้กิจการดงักลา่วเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจ

ของบริษัทฯ ซึง่เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต จะช่วยเพิ่มรายได้ กําไร และกระแสเงินสดให้กบับริษัทฯ  

 นําเสนอศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ “New Formats and Concepts” 

บริษัทฯ ได้พฒันาศนูย์การค้ารูปแบบใหม ่ โดยนําเสนอสิง่ใหม่ ๆ และประสบการณ์ท่ีไมซํ่า้ใคร แตกตา่งจากผู้ประกอบการ

รายอ่ืน เพ่ือตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ เช่นท่ีโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ โดย

นําแบรนด์ “เซน็ทรัลเฟสติวลั” มาปรับให้ใหมส่ดขึน้ โครงการมีการผสานพืน้ท่ีในร่มและกลางแจ้งเข้าด้วยกนั ปลกูต้นไม้ใหญ่

สร้างพืน้ท่ีสีเขียว นําธรรมชาติสูศ่นูย์การค้า พร้อมให้บริการลูว่ิ่งบนดาดฟ้า พืน้ท่ีทํางานนอกบ้าน (Co-working Space) เลน

จกัรยานพร้อมท่ีจอด และโซนสําหรับสตัว์เลีย้ง พร้อมการนําเสนอสนิค้าและบริการอยา่งครบครัน เป็นสถานท่ีสําหรับหลีก

หนีความวุน่วายของคนเมือง ภายใต้คอนเซป็ต์ “Bangkok Escape” ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้ ใช้บริการกลุม่ต่าง ๆ ตัง้แต่

เช้าจรดค่ํา 
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 ประกาศร่วมมือกับ “IKEA” พันธมติรทางธุรกจิรายใหม่  

บริษัทฯ ประกาศร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจกบั “IKEA” (อิเกีย) แบรนด์ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่จากสวีเดน 

เข้ามาร่วมเปิดร้าน IKEA Store ในบริเวณโครงการเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต ในอนาคต ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความเป็น

ศนูย์การค้าระดบัภมิูภาค สร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนัรายอ่ืนและช่วยดงึดดูให้มีผู้ใช้บริการในศนูย์การค้ามากขึน้ 

 การปรับปรุงศูนย์การค้าเพ่ือเพิ่มศักยภาพ 

 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ได้ดําเนินการปรับปรุงครัง้ใหญ่ในปลายเดือนมีนาคม โดยทยอยปรับปรุง

ทีละสว่นและทยอยเปิดให้บริการนบัตับ้แตเ่ดือนตลุาคมเป็นต้นมาจนการปรับปรุงในระยะท่ี 1 แล้วเสร็จในเดือนธนัวาคม  

การปรับปรุงครัง้นีจ้ะช่วยเสริมภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยัและความน่าสนใจของศนูย์การค้า ซึง่จะช่วยเพิ่มอตัราการตอ่สญัญา

เช่าพืน้ท่ี ดงึดดูผู้ เช่ารายใหม่และเป็นการเพิ่มปริมาณสญัจรของลกูค้าภายในศนูย์การค้า ตลอดจนเพิ่มความสามารถ

ทางการแข่งขนั ตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และคงความเป็นศนูย์การค้าท่ีครบวงจร 

นอกจากนี ้  พืน้ท่ีเช่าระยะยาวท่ีหมดสญัญาในเดือนมีนาคม 2558 จํานวน 20,000 ตารางเมตร ได้เปล่ียนเป็นสญัญาเช่า

ระยะเวลา 3 ปี โดยปรับอตัราคา่เช่าสงูขึน้ในอตัราปัจจบุนั ประกอบกบัพืน้ท่ีเช่าท่ีเพิ่มขึน้อีกจํานวน 2,000 ตารางเมตร จะ

ช่วยการเติบโตของรายได้ให้กบับริษัทฯ ในปี 2559 

 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา บางนา ได้เปิดให้บริการสวนนํา้ลอยฟ้าบนชัน้ 6 อีกครัง้ ภายใต้ช่ือ “โพโรโระ อควา

พาร์ค กรุงเทพฯ” ภายหลงัปิดปรับปรุงเพ่ือเพิ่มความสวยงามและความปลอดภยัพร้อมกบัเคร่ืองเลน่ใหม่ การเปิดให้บริการ

สวนนํา้ลอยฟ้าจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา บางนา ให้สามารถดงึดดูลกูค้ากลุม่

ครอบครัวให้เข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้ามากขึน้  

 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงนิได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินอยู่ท่ี 3.33% ในปี 2558 ลดลงจาก 3.89% ในปีก่อน เป็นผลจากการใช้เคร่ืองมือ

ทางการเงินได้อยา่งเหมาะสมกบัภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ตลอดจนผลงานในการบริหารศนูย์การค้าท่ีมีคณุภาพสงู 

กระแสเงินสดท่ีสม่ําเสมอจากรายได้คา่เช่าและคา่บริการ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีมีความระมดัระวงั 

 จากการบริหารจดัการดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 25,847 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
8% เม่ือเทียบกับปีก่อน และมีกาํไรสุทธิเท่ากับ 7,880 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% จากปีก่อน  
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกและการแข่งขันในปี 2559 

ในปี 2559 คาดว่าพืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Net Leasable Area) จะเพิ่มขึน้ประมาณ 306,000 
ตารางเมตร ทัง้ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยการเพิ่มขึน้ของอปุทานพืน้ท่ีค้าปลีกโดยรวมในปี 2558 ท่ีมี
จํานวนมาก ผนวกกบัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีลดลง อาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอตัราค่าเช่า(Rental rate) ของ
ผู้ประกอบการและอตัราการเช่า (Occupancy rate) ทําให้อตัราค่าเช่าและอตัราการเช่าในปี 2559 มีแนวโน้มท่ีจะคงท่ี หรือ
เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้  

สําหรับศนูย์การค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  คาดว่าจะมีเพิ่ม 3 แห่ง ในปีนี ้คือ โครงการเดอะไบร์ท 
พระราม 2 และโครงการ โชว์ ดีซี บริเวณย่านพระราม 9 และ สว่นในปี 2560-2561 คาดว่าจะมีแหลง่ช็อปปิง้ขนาดใหญ่
เกิดขึน้ 4 แห่งในกรุงเทพฯ คือ โครงการ สไมล์ สแควร์บริเวณย่านเพชรบรีุตดัใหม่ โครงการบางกอก มิดทาวน์ บริเวณย่าน
รัชดาภิเษก โครงการดิ เอ็ม ดิสทริค บริเวณย่านสขุมุวิทและโครงการไอคอนสยาม บริเวณย่านเจริญนคร โดยแนวโน้มการ
เคล่ือนไหวของกลุ่มค้าปลีกจะมุ่งเน้นการพฒันาโครงการในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use) ซึ่งประกอบด้วย ท่ีพกัอาศยั 
โรงแรม อาคารสํานกังานและศนูย์รวมความบนัเทิง เพ่ือเติมเตม็และสร้างความครบวงจรให้กบัศนูย์การค้า 

สําหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างในต่างจงัหวดัท่ีสําคญั ได้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช 
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมาและเซ็นทรัล ภเูก็ต เฟส 2 ของ CPN รวมถึงรีสอร์ทมอลล์ บลพูอร์ต หวัหิน และบลเูพิร์ล ภเูก็ต 
ของกลุม่เดอะมอลล์ เป็นต้น  

นอกจากนี ้การเตรียมตวัเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559 ทําให้กลุม่ค้าปลีกมีแนวโน้มให้ความสนใจใน
การพฒันาโครงการในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่จงัหวดัตามแนวชายแดนและหวัเมืองหลกัในทกุภาคของ
ประเทศไทย ซูเปอร์สโตร์มอลล์ และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) หลายโครงการได้ทยอยเปิดให้บริการใน
จงัหวดัชายแดน ในขณะเดียวกนัผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้ประกาศแผนพฒันาโครงการศนูย์การค้า
ในกลุ่มจังหวัดดงักล่าว ทัง้นี ้ ในปีท่ีผ่านมาCPN ได้ประกาศแผนพฒันาโครงการใหม่ในจังหวัดนครราชสีมาและ
นครศรีธรรมราช อีกทัง้ยงัมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ และต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพและอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสงูอยา่งตอ่เน่ือง 
 
*อ้างอิงข้อมลูบางสว่นจากธนาคารแห่งประเทศไทย CBRE Research และ Colliers International Research 

 
2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ หรือบริการ 

(ก)  การจัดหาผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ 
  การจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ การพฒันาโครงการศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน อาคารท่ีพกัอาศยั 
และศนูย์อาหารในศนูย์การค้า มีลําดบัขัน้การพฒันาโครงการดงันี ้

 การจัดหาที่ดนิและบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าหรือซือ้ศูนย์การค้าที่เปิดดาํเนินการแล้ว  
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันาโครงการใหม่หรือซือ้โครงการศนูย์การค้าครบวงจรท่ีเปิดดําเนินการแล้วใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ท่ีมีแนวโน้มของประชากรหนาแน่น ซึง่จะจดัหาท่ีดินโดยการซือ้หรือเช่าบนทําเลท่ี
มีความเป็นไปได้ในการเติบโตสงู และมีความเสี่ยงน้อย องค์ประกอบท่ีสําคญัในการพิจารณาจดัหาท่ีดินหรือโครงการของ
บริษัทมีสาระสําคญัดงันี ้
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- ทําเลท่ีตัง้ของท่ีดิน อาทิ สถานท่ีตัง้ การคมนาคม ลกัษณะการใช้ท่ีดินข้างเคียง 
- ขนาด รูปร่าง และลกัษณะการครอบครองท่ีดิน 
- สาธารณปูโภคท่ีจะอํานวยความสะดวกในบริเวณท่ีดินท่ีจะนํามาพฒันา 
- การใช้สอยของท่ีดินท่ีตัง้อยู ่เช่น เขตอตุสาหกรรม, เขตท่ีพกัอาศยั เป็นต้น 
- แนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากร และพฤติกรรม 
    จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค จํานวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และการ   
    ประเมินอปุสงค์และอปุทานให้สอดคล้องกนั 
- ข้อจํากดัการใช้ท่ีดินและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายผงัเมือง, กฎหมายควบคมุธุรกิจค้าปลีก 
- ราคาของท่ีดินและความเป็นไปได้ในการได้มา โดยบริษัทแบง่ทางเลือกในการจดัหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ          
    ทางธุรกิจสงูดงันี ้

ก. การซือ้ขาด  
     - ในกรณีท่ีราคาสมเหตผุลและเหมาะสมท่ีจะนํามาพฒันาศนูย์การค้า 
ข.  การเช่าที่ดนิ    
     - ในกรณีท่ีดินตัง้อยูใ่นทําเลท่ีมีศกัยภาพแตเ่จ้าของท่ีดินไมยิ่นดีท่ีจะขายขาด 
     - ราคาของท่ีดินสงูมากจนไมคุ่้มกบัการลงทนุหากใช้วิธีซือ้ขาด  
     - เจ้าของท่ีดินไมส่นใจการร่วมทนุ  
ค.  การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดนิ  
      - ในกรณีท่ีเป็นเง่ือนไขจากเจ้าของท่ีดิน และทําเลท่ีตัง้นัน้มีศกัยภาพทางธุรกิจสงู  
        อยา่งไรก็ดี ทกุ ๆ ทําเลท่ีตัง้ท่ีบริษัทจดัหาเพ่ือพฒันานบัวา่เป็นทําเลท่ีดีท่ีสดุในยา่นนัน้เสมอ  
        และราคาท่ีได้มาต้องเป็นราคาท่ีไมส่งูกวา่ราคาตลาด 
 

 ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด เพ่ือลดความเส่ียงให้น้อยท่ีสดุและได้ผลกําไรกลบัคืนมา

อย่าง รวดเร็ว บริษัทฯ คํานึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน ลกัษณะกลุ่มลกูค้าตลอดจนแนวโน้มของตลาดใน
อนาคต เช่น ความต้องการของลูกค้า การจัดหาสินค้า การกําหนดประเภทสินค้าและร้านค้า การกําหนดราคาขายท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนงานทางด้านการตลาด 

- การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้าง : เพ่ือกําหนดลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นอัน
สวยงามดงึดดูสายตาของนกัลงทนุและลกูค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า และเพ่ือกําหนดองค์ประกอบของโครงการ
ในสว่นตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะกลุม่เป้าหมายและภาวะตลาดในทําเลท่ีตัง้นัน้ ๆ  

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน : เพ่ือการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน  และจัดหา
แหล่งท่ีมาของเงินทนุ โดยโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีคุ้มค่าและไม่น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ 
กําหนด 
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 การคัดเลือกผู้รับเหมา  

การพฒันาโครงการใหม่ บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ภายใต้การ
บริหาร จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพสูงสดุ ในการคัดเลือกผู้ รับเหมาบริษัท ฯ จะ
พิจารณาจากประวติัและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ศกัยภาพทางการเงิน ประวติั
ด้านการรับผิดชอบงาน และขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ท่ีช่วยลดต้นทนุและร่นระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 
ซึง่ขัน้ตอนการคดัเลือกบริษัทผู้ รับเหมา บริษัทฯ จะเปิดการประมลูงานโดยให้มีการเสนอราคาจากผู้ รับเหมาก่อสร้างไมต่ํ่ากวา่  3 
ราย โดยการประมลูจะเป็นไปในลกัษณะ Close Bid และทําการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทนุคา่ก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ
ท่ีตัง้ไว้และสอดคล้องกบัราคากลางท่ีประเมินโดยผู้ สํารวจปริมาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ของบริษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาประวติัและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น ทัง้นีบ้ริษัท ฯ มี
ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  
 

 ขัน้ตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง 
เน่ืองจากบริษัท ฯ ได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้พฒันาโครงการ ดงันัน้ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างจึงเป็นส่วนของผู้ รับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาโครงสร้าง วิศวกรท่ีปรึกษา
งานระบบ ฯลฯ เพ่ือคอยดแูลและควบคมุขัน้ตอนการผลิตให้กบับริษัท ฯ ในขณะเดียวกนับริษัท ฯ ได้มีการศกึษาเทคโนโลยี
ของผู้ รับเหมาควบคู่กนัไปด้วย เพ่ือท่ีจะพฒันาเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยลดต้นทนุและลดระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการรวมทัง้ได้นําวิศวกรรมคณุค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขัน้ตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการซึง่เป็น
เทคนิคท่ีทําให้บริษัท ฯ สามารถนํามาใช้ในการลดต้นทนุการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยท่ียงัคงคณุภาพและมาตรฐานการ
ก่อสร้างไว้ นอกจากนีบ้ริษัท ฯ ยงัเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศนูย์การค้า (ICSC) เพ่ือท่ีจะได้รับข่าวสารข้อมลูและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างศนูย์การค้าของบริษัท ฯ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

CPN ให้ความสําคญัเป็นอยา่งย่ิงกบัการบริหารความเส่ียงแบบยัง่ยืนและสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงเป็นสว่น
หนึ่งของวฒันธรรมท่ีนําไปสูก่ารสร้างสรรค์มลูค่าให้แก่องค์กร ด้วยการบริหารปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ     ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจให้
ลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมในการ
หลีกเล่ียง ถ่ายโอน ควบคมุ หรือการยอมรับความเส่ียง ทัง้นี ้ปัจจยัความเส่ียงหลกั ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่องค์กรมีดงันี ้

 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)   
1.1 ความเส่ียงด้านการรักษาความสามารถทางการแข่งขัน (Maintaining Competitiveness) 
CPN ได้กําหนดวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งเน้นการเป็นผู้ พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย                    

การเติบโตทางธุรกิจในการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง 1-3 โครงการต่อปีและรองรับการแข่งขนัภายในประเทศท่ีทวีความ
รุนแรงขึน้ รวมทัง้เพ่ือการตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีวิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ ยงัคงความสามารถทางการแข่งขนั ผ่านกระบวนการกําหนดกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
ท่ีสอดคล้องกบัความเส่ียงท่ียอมรับได้  CPN จึงจดัให้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
อย่างถ่ีถ้วน การวางแผนกลยทุธ์ท่ีสรรพกําลงั (synergy) ร่วมกบักลุม่เซ็นทรัล การวิเคราะห์ความพร้อมและศกัยภาพของคู่
ค้า การวิเคราะห์คู่แข่งทัง้รายเดิมและรายใหม่ การนําเสนอศนูย์การค้ารูปแบบใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการกลุม่ลกูค้าได้
ชดัเจนขึน้และสร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่นจากศนูย์การค้าอ่ืน ๆ เช่น ในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ท่ีสามารถ
ตอบรับความต้องการของชีวิตคนเมืองได้ครบครัน รวมถึงมีการติดตามดชันีท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพ่ือตามดู
ภาวะเศรษฐกิจท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมในการดําเนินธุรกิจของ CPN และเพ่ือเตรียมแผนงานรองรับอยา่งเหมาะสม 

1.2 ความเส่ียงด้านการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Risk)  
 CPN มีแผนการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเน้นในภมิูภาคอาเซียน เพ่ือตอบสนองนโยบายการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างต่อเน่ือง ทําให้ต้องเผชิญกบัความหลากหลายในการบริหารจดัการ CPN จึงมีความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศ          
นัน้ ๆ อนัเกิดจากปัจจยัหลากหลาย เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความไม่แน่นอนของความต้องการของตลาด เป็นต้น 
ดงันัน้การจดัเตรียมระบบงานและบุคลากรให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการขยายธุรกิจให้เหมาะสมจึงเป็นเร่ืองท่ี
สําคญั เพราะอาจมีผลกระทบตอ่การขยายธุรกิจตามนโยบายการลงทนุในตา่งประเทศของ CPN ได้ 
 ในการรองรับความเส่ียงดงักลา่ว ก่อนตดัสินใจลงทนุ CPN ได้มีการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจในแต่ละประเทศท่ีจะเข้าไปลงทนุอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีคณะทํางานพิเศษเพ่ือศึกษารายละเอียดและติดตาม
ความเป็นไปของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม อตุสาหกรรม กฎหมายการประกอบธุรกิจและธุรกิจ ท่ีเก่ียวข้อง
อยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึสรรหาผู้ ร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพสงู พร้อมทัง้มีการกําหนดนโยบายด้านการบริหาร
บคุคลสําหรับการปฏิบติังานต่างประเทศอย่างเหมาะสมในประเทศท่ี CPN จะเข้าไปดําเนินธุรกิจ และมีการพฒันาหลกัสตูร
การบริหารจดัการศนูย์การค้าร่วมกบัคณะท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก เพ่ือให้สามารถจดัสรรบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ              
ในการปฏิบติังานในแตล่ะประเทศท่ี CPN ไปลงทนุ 
 

จากการวางแผนรองรับความเส่ียงด้านกลยุทธ์อย่างรอบด้านและการนําแผนมาปฏิบัตอิย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและต่อเน่ืองในตลอดช่วงเวลาที่ ผ่านมา บริษัทฯ ประเมินว่าความเส่ียงด้านกลยุทธ์ยังอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ระดับที่ยอมรับได้) และสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับนีไ้ด้ในอนาคต 

ปัจจยัความเส่ียง 
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2. ความเส่ียงด้านปฏบัิตกิาร (Operational Risk)   

CPN ให้ความสําคญักบัการดแูลพนกังาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยทุธ์การพฒันาองค์กรสู่ความยัง่ยืน เน่ืองจากนโยบาย  
การเติบโตทางธุรกิจในการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง 1-3 โครงการต่อปีของบริษัทฯ ประกอบกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้จาก
การขยายตวัของคู่แข่งทัง้รายเดิมและรายใหม่ ซึง่ทําให้ความต้องการทรัพยากรบคุคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในทกุสาย
งานของธุรกิจนีเ้พิ่มมากขึน้อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ทําให้เกิดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development Committee) จึงถูกจัดตัง้ขึน้เพ่ือการดแูลพนกังาน                   
ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสุขในการทํางาน โดยจะมีการสํารวจความคิดเห็น                 
ของพนกังาน (Employee Opinion Survey) ในทกุปี เพ่ือรับรู้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน
และเม่ือทราบผลการสํารวจ คณะกรรมการฯ แต่ละระดับจะร่วมกันวางแผนเพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบ กระบวนการ
ทํางาน หรือนําเสนอกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้แก่พนักงาน ซึ่งทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึน้มาโดยลําดับ 
นอกจากนัน้คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) เพ่ือให้พนกังานเติบโตร่วมกบั CPN ด้วยความภาคภมิูใจท่ีร่วมเป็นสว่นหนึง่ในความสําเร็จขององค์กร 
จากแผนงานของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับซึ่งได้วางแผนและพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ 

กระบวนการทํางาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปีท่ีผ่านมา ทําให้พนกังานมีอตัราการลาออกท่ีลดลง และแบบสํารวจความคิด
เห็นพนกังาน (Employee Opinion Survey) มีคะแนนความพึงพอใจในการทํางานของพนกังานเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัต้องพฒันาบคุลากรท่ีมีคณุภาพให้ทนัเวลาและเพียงพอกบัการขยายตวัท่ีต่อเน่ืองและเพ่ือทดแทน
บคุลากรคณุภาพท่ีสญูเสียไปจากภาวะการแข่งขนัสงูดงักลา่ว  

 
บริษัทฯ จึงประเมินว่าความเส่ียงด้านนียั้งอยู่ในระดับปานกลางในขณะนี ้อย่างไรก็ตามจะต้องติดตาม

ความเส่ียงนีอ้ย่างใกล้ชดิ เพ่ือการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

3. ความเส่ียงด้านการปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)   
CPN ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย                  

อย่างเคร่งครัด  เน่ืองจาก CPN ให้ความสําคัญต่อการเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าควบคู่กับการดูแลสงัคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม จึงจดัให้มีทีมผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมาย เพ่ือศกึษาข้อจํากดัของกฎหมายต่าง ๆ ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบ   
ท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัขององค์กรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฏหมายและ
ข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ โดยการนําข้อมลูมาจดัทําแผนงานหรือกําหนดมาตรการรองรับท่ีสอดคล้องเพ่ือบริหาร
จดัการความเส่ียงดงักลา่ว 

ในแง่การป้องปรามและบริหารความเส่ียงจากการทุจริต CPN ได้กําหนดมาตรการในการควบคุมและติดตาม
กระบวนการทํางานท่ีสําคญัท่ีอาจเกิดการทจุริตได้ พร้อมทัง้เตรียมช่องทางการส่ือสารให้ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส
และข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต (whistle blower) ได้โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทกุข์ ท่ีมีกระบวนการทํางานเป็นระบบ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง
ในทกุภาคสว่น  
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จากการให้ความสําคัญของผู้ บ ริหารต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ท่ี เ ก่ียวข้องและบริษัทฯ                       
มีกระบวนการควบคุมภายในท่ีรัดกุม พร้อมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)                  
ท่ีชดัเจนและเคร่งครัดในการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว  

 
บริษัทฯ ประเมนิว่าความเส่ียงด้านนีอ้ยู่ในระดับตํ่า  

 

4. ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk)   
CPN มีนโยบายการเติบโตทางธุรกิจในการขยายสาขาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการปรับปรุง                       

การดําเนินงาน เพ่ือเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าท่ีทุกคนช่ืนชมและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้องค์กรต้องคํานึงถึง       
สภาพคล่องของการดําเนินกิจการและการจดัหาแหล่งเงินทนุอย่างเพียงพอ เน่ืองจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีใช้ 
เงินลงทนุสงู  

CPN จึงบริหารความเสี่ยงด้วยนโยบายทางการเงินอย่างระมดัระวงั โดยจดัโครงสร้างเงินทนุให้มีอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อทนุต่ํา (ไม่เกิน 1 เท่า) ร่วมกบัใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการระดมทนุท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีการวิเคราะห์ 
การลงทนุโดยละเอียดรอบด้านในทกุ ๆ โครงการเพ่ือคดัเลือกและนําเสนอโครงการท่ีมีศกัยภาพเข้าสูก่ารพิจารณากลัน่กรอง
จากคณะกรรมการการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนการพิจารณาอนุมติัดําเนินการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้ CPN ลดความ
เส่ียงทางด้านการเงิน และยงัคงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง อนัจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กบั CPN ในการจดัหาเงินทนุ
เพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอด้วยต้นทนุทางการเงินและผลตอบแทนการลงทนุท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

จากนโยบายทางการเงินท่ี รัดกุมเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม  และการพิจารณาอย่างรอบคอบของ                       
คณะกรรมการฯ และผู้บริหาร สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีโดดเดน่อยา่งตอ่เน่ือง  

 
บริษัทฯ จงึประเมนิว่าความเส่ียงด้านการเงนิอยู่ในระดับที่ตํ่ามาก 

 
5. ความเส่ียงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวติและทรัพย์สนิ (Hazard Risk) 

CPN เป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าและเป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสขุให้กบัลกูค้าในการ Shopping ท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง 
ทัง้ในแง่จํานวนลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการและในแง่พืน้ท่ีบริการท่ีครอบคลุมไปทั่วประเทศ CPN จึงมีโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการทํางานและการให้บริการ อุบัติภัยต่าง ๆ อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ภัยจาก
เหตกุารณ์ทางการเมือง และเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารศนูย์การค้าท่ียากต่อการคาดการณ์ ซึง่อาจก่อให้เกิด
ความสญูเสียอย่างมีนยัสําคญัต่อกระบวนการ ทรัพย์สิน บคุลากร รวมถึงช่ือเสียงขององค์กร ฐานะการเงินและโอกาสทาง
ธุรกิจ 

ในการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภยัจากอนัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน CPN ได้พฒันาระบบการติดตามและ
เก็บสถิติของเหตกุารณ์ต่าง ๆ (Incident case) ท่ีเกิดขึน้ในทกุสาขาทัว่ประเทศ เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตแุละจดัเตรียมวิธีการ
แก้ปัญหาและป้องกนัความเส่ียงในอนาคตอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 
นอกจากนัน้ ยงัได้กําหนดให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(คปอ.) ตามกฎกระทรวง ซึ่งคณะกรรมการฯ นีมี้บทบาทและหน้าท่ีสําคญัในการวิเคราะห์จดุเส่ียงท่ีอาจเกิดอบุติัเหต ุพร้อม
ทัง้หาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุติัเหตแุละความสญูเสีย เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการด้านความปลอดภยัในสถาน
ประกอบการให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม   

CPN มีทีมงานป้องกนัการสญูเสียภายใต้การกํากบัดแูลของสํานกัส่งเสริมและกํากบัดแูลมาตรฐาน (สสม.) เพ่ือเป็น
ศนูย์กลางในการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงด้านความปลอดภยั ทัง้ในส่วนของความเส่ียงจากสถานการณ์ทางการเมือง การเกิด
อคัคีภยั อทุกภยั และภยัอ่ืน ๆ โดยมีการจดัทําคู่มือกําหนดเป็นระเบียบปฏิบติังาน ติดตามทบทวนแผนบริหารภาวะวิกฤต 
(Crisis Management Plan) โดยการจําลองสถานการณ์การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ และนําผลดงักล่าว                       
มาวิเคราะห์ปรับแผนให้เป็นแผนเชิงรุก เพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

นอกจากนัน้ เพ่ือให้การปฏิบติังานสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองหากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกท่ีอาจส่ง   
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ทัง้นี ้CPN ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ซึ่งจะมีบทบาทหน้าท่ีควบคมุและ
กํากับดูแลการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ให้มีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะรองรับภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทัง้จดัเตรียมแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ท่ีจะช่วยบรรเทาความรุนแรง
เม่ือเกิดเหตดุงักลา่วและสามารถกอบกู้การดําเนินการให้กลบัคืนสูส่ภาวะปกติได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยในปีท่ีผ่านมา
ได้มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจในส่วนของสํานักงานใหญ่ ซึ่งประสบความสําเร็จด้วยดีทัง้ในแง่ระบบ
สารสนเทศท่ีรองรับการทํางานท่ีสถานท่ีปฏิบติังานสํารอง (Alternate Site) และในแง่ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรท่ี                 
เข้าร่วมการฝึกซ้อม 

 
ในกรณีภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวทางภาคเหนือ บริษัทฯ ประเมินว่า ความเส่ียงด้านนียั้งอยู่ในระดับสูง                   

ซึ่งสาขาที่อยู่ในพืน้ที่ เส่ียง เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ได้มีการวางแผนรองรับที่ ชัดเจนและยังคงมีการฝึกซ้อมทํา
ความเข้าใจต่อพนักงาน ร้านค้าและลูกค้าอย่างต่อเน่ืองเพื่อบรรเทาความเสียหายให้เกิดขึน้น้อยที่สุดในกรณีที่
เกิดภัยพบัิตขิึน้ ส่วนความเส่ียงจากเหตุการณ์อ่ืน (Other Incident cases) บริษัทฯ ประเมินว่า อยู่ในระดับตํ่าถงึ
ปานกลาง (ระดับที่ยอมรับได้)  
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

 

4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
บริษัทฯ มีทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสทิธิการเช่า โดยมีมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที่                                         
31 ธนัวาคม 2558 จํานวนรวม 88,379.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

                                         หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของทรัพย์สนิ ปี 2558 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 74,796.4 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์   1,939.0 
สทิธิการเช่า 11,644.4 

รวม 88,379.8 
 

โดยลกัษณะกรรมสทิธิ์ และภาระผกูพนัของทรัพย์สนิแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

ตารางทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

โครงการ ที่มาแหง่สิทธิ ภาระผกูพนั 
โครงการที่เปิดดําเนินการแล้ว   
เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่ดินและอาคาร : สิทธิการเช่าช่วง  บมจ.เซน็ทรัลพฒันา จะต้องจ่ายคา่ผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่วง และจ่ายคา่เช่า

สําหรับการเช่าช่วงทรัพย์สินรายปีและคา่เช่าครุภณัฑ์ตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา ที่ดิน : สิทธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 ไมม่ี 
 

เซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 
(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 
 

ที่ดิน : สิทธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา ให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินบางสว่นของโครงการเซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้ากบั 
กองทนุ CPNRF เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2567 

 ในปี 2558 ทัง้สองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินสญัญาหลกัออกไปอีกเป็นระยะเวลา 
2 ปี 5 เดือน นบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2570   

เซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา ที่ดิน : สิทธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องจา่ยชําระคา่เช่าช่วงที่ดินเป็นรายเดือน โดยชําระลว่งหน้าเป็นราย
งวด งวดละ 3 เดือน ให้กบั บจ.เซน็ทรัลพทัยา  
 

เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 
 

ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา ให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินบางสว่นของโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต กบั กองทนุ CPNRF เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุวนัที่ 22 เม.ย. 2587 

เซน็ทรัลพลาซา บางนา ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : สิทธิการเช่า 

 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ได้ถกูนําไปคํา้ประกนัตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภท เจ้าหนีข้อง         
กองทนุรวมธรุกิจไทย 5 ในวงเงินไมเ่กินมลูหนีท้ี่เหลอือยู่ ณ 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน                 
198 ล้านบาท   
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ ที่มาแหง่สิทธิ ภาระผกูพนั 
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 
(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ทําสญัญาให้เช่าที่ดิน อาคาร และพืน้ที่ภายในอาคารบางสว่น 
แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPNRF เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุ วนัที่ 15 สิงหาคม 2578 
(โดยทาง CPNRF มีสิทธิตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 ปี) 

 
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : สิทธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 มีหน้าที่ต้องจ่ายชําระคา่เช่าที่ดินให้กบักลุม่บคุคลภายนอกเป็น
รายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จะทยอยได้รับชําระคืนเงินคํา้ประกนัสทิธิการเช่าที่ดินตัง้แต ่     
ปีการเช่าที่ 21 ถึง 30 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ทําสญัญาแบง่ให้เช่าช่วงที่ดิน 3 ฉบบั รวม 53 ไร่ 2 งาน 38.4 
ตารางวา และสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้า และอาคารจอดรถ แก่กองทนุCPNRF เป็น
ระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัที่ 15 สิงหาคม 2568 

 
เซน็ทรัลเวิลด์ ที่ดิน : สิทธิการเชา่ 

อาคาร : สิทธิการเช่า 
 กองทนุรวมธรุกิจไทย 4 มีหน้าที่ต้องจ่ายชําระคา่เช่าที่ดินตอ่สํานกังานทรัพย์สิน                    

สว่นพระมหากษัตริย์เป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
 กองทนุรวมธรุกิจไทย 4 ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงที่ดินแก่ บจ.โรงแรมเซน็ทรัลเวิลด์  โดยจะได้รับ

คา่เช่าเป็นรายเดือนจนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2583  
 

อาคารสํานกังานเซน็ทรัลเวิลด์ 
(สว่นที่ไมอ่ยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบั
กองทนุ CPNCG) 

อาคาร: สิทธิการเช่าช่วง  กองทนุรวมธรุกิจไทย 4 ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงอาคารสํานกังาน แก่ บมจ.เซน็ทรัลพฒันา                 
โดยจะได้รับคา่เช่าเป็นรายเดือนจนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2583  

 กองทนุรวมธรุกิจไทย 4 ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงอาคารสํานกังาน และที่ดินแก่กองทนุ CPNCG  
เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัที่ 22 ธนัวาคม 2575 

 
เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  ที่ดิน :    กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเชา่ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 บจ.เซน็ทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ มีหน้าที่ต้องจ่ายชําระคา่เช่าที่ดิน (บางสว่น) ให้กบันิติบคุคลอื่น

เป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
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โครงการ ที่มาแหง่สิทธิ ภาระผกูพนั 
เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 ไมม่ี  

เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที่ดิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บริษัท มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบอายุ
สญัญา 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา ที่ดิน : สิทธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 
 

เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 
 

โรงแรมเซน็ทารา อดุรธานี ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 
 

เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุี ที่ดิน :    กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซน็ทรัลเวิลด์ มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้กบั บจ.เซน็ทรัลพฒันา และบคุคลภายนอก 
จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น ที่ดิน :    กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี  
 

เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 
 

เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ที่ดิน :    สิทธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้กบันิติบคุคลอื่นเป็นรายเดือน
ตัง้แตเ่ริ่มระยะเวลาการเช่าไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

 ไมม่ี  
เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 ไมม่ี 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ ที่มาแหง่สิทธิ ภาระผกูพนั 
เซน็ทรัลพลาซา ลําปาง ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเชา่ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่บคุคล
ธรรมดาจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 ไมม่ี 
 

เซน็ทรัลเฟสติวลั  เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 ไมม่ี 
 

เซน็ทรัลเฟสติวลั  หาดใหญ่ ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 ไมม่ี 
 

เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ ที่ดิน :   สิทธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 บจ.เซน็ทรัลเวิลด์ มีหน้าต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้แก่ กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล จนกวา่ 
จะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ และสิทธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่ 
จะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัลพลาซา ระยอง ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต  ที่ดิน :   สิทธิการเช่า 
อาคาร : สิทธิการเช่า 
 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดินและอาคาร ให้แก่ บริษัท สรรพสินค้าเซน็ทรัล 
จํากดั (“CDS”) (นิติบคุคล ซึง่มีความเกี่ยวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ มี
อํานาจควบคมุของ CPN และ CDS คือกลุม่จิราธิวฒัน์) 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต ที่ดิน :   สิทธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดิน ให้แก่ บริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากดั            
(นิติบคุคล ซึง่มีความเกี่ยวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคมุของ 
CPN และ Vantage คือกลุม่จิราธิวฒัน์) 

 
เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ และสิทธิการเชา่ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 
 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้แก่ กลุม่นิติบคุคลจนกวา่ จะครบอายุ

สญัญา 
 

 
 
โครงการในอนาคต 

 
โครงการศนูย์การค้า ที่มาแหง่สิทธิ ภาระผกูพนั 

เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 
เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 
เซน็ทรัล ภเูก็ต เฟส 2 ที่ดิน :   สิทธิการเช่า  บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้แก่ กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลจนกวา่ 

จะครบอายสุญัญา 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่พกัอาศยั ที่มาแหง่สิทธิ ภาระผกูพนั 
เอสเซน็ท์ เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 
เอสเซน็ท์ ขอนแก่น ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 
เอสเซน็ท์ ระยอง ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

สรุปสาระสาํคญัของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว (โครงการที่เปิดดาํเนินการแล้ว) 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปีที่ครบกําหนด 

เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 

กลุม่บคุคลธรรมดา 2564          
2568          
2573 

เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา ผู้ให้เช่า: บจ.ห้างเซน็ทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

บจ.ห้างเซน็ทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  
(กลุม่เซน็ทรัล) 

2566 

เซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ผู้ให้เช่า: บจ.ห้างเซน็ทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

บจ.ห้างเซน็ทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  
(กลุม่เซน็ทรัล) 

2570 

เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุี (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา ชลบรุี 

บคุคลธรรมดา 2570 

เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุี (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

ผู้ เช่า: บจ. เซน็ทรัลพฒันา ชลบรุี  

 

บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 2570 

เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ผู้ให้เช่าช่วง: บจ.เซน็ทรัลอินเตอร์พฒันา 

ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 2571 

เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: นิติบคุคลอื่น 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์  

 

นิติบคุคลอื่น 2577 

2580 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปีที่ครบกําหนด 

เซน็ทรัล เซน็เตอร์  พทัยา ผู้ให้เช่าช่วง: บจ.เซน็ทรัลพทัยา 

ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

นิติบคุคลอื่น 2578 

เซน็ทรัล เฟสติวลั พทัยา บชี (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 

ผู้ เช่า: บจ.ซีพีเอ็น พทัยา  

บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 2581 

เซน็ทรัล เฟสติวลั พทัยา บชี (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2  

ผู้ เช่าช่วง: บจ.ซีพีเอ็น พทัยา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2581 

เซน็ทรัลเวิลด์  ผู้ให้เช่า: สํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ 

ผู้ เช่า: กองทนุรวมธรุกิจไทย 4 

สํานกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 2583 

เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  ผู้ให้เช่า: นิติบคุคลอื่น 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์  

นิติบคุคลอื่น 2583 

เซน็ทรัลพลาซา ลาํปาง  ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2584 

เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลเวิลด์  

กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 2586 

เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต ผู้ให้เช่า: บริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากดั (“Vantage”) 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา  

นิติบคุคล ซึง่มีความเกี่ยวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคมุของ CPN และ Vantage 
คือกลุม่จิราธิวฒัน์  

2586 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปีที่ครบกําหนด 

เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 

เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ผู้ให้เช่า: กลุม่นิติบคุคล 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

กลุม่นิติบคุคล 2587 

2588 

เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ผู้ให้เช่า: บริษัท สรรพสินค้า จํากดั (“CDS”) 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา  

นิติบคุคล ซึง่มีความเกี่ยวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคมุของ CPN และ CDS คือ
กลุม่จิราธิวฒัน์  

2599 

สรุปสาระสาํคญัของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว (โครงการอนาคต) 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปีที่ครบกําหนด 

เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เฟส 2 ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 2599 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

คดีความท่ีมีสาระสําคญักบับริษัท และความคืบหน้าของคดีจนถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้
 

(1) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ย่ืนฟ้องบริษัทประกนัภยัเก่ียวกบัเหตกุารณ์ไฟไหม้อาคารศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ให้รับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัความเส่ียงภยัทกุชนิด (Industrial All Risks)  
จํานวน 2,848.4 ล้านบาทให้แก่กลุ่มบริษัทและ/หรือสํานกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และตามกรมธรรม์
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) จํานวน 989.8 ล้านบาท ให้แก่กลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 
2556 ศาลขัน้ต้นได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชนะคดี โดยพิพากษาให้บริษัทประกันภัยดงักล่าวชําระเงินค่าสินไหม
ทดแทนเน่ืองจากทรัพย์สินเสียหาย จํานวน 2,719.7 ล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากการขาดรายได้ 
จํานวนเงิน 989.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.6 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัท
ประกนัภยัดงักลา่วจะชําระเงินดงักลา่วครบถ้วน 

เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2557 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษากลบัคําพิพากษาศาลชัน้ต้น โดยให้เหตผุลวา่เหตกุารณ์ไฟไหม้ในวนัท่ี 
19 พฤษภาคม 2553 มีสาเหตมุาจากความขดัแย้งทางการเมือง และการก่อความไมส่งบของประชาชนถงึขนาดลกุฮือขึน้
ต่อต้านรัฐบาลซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองความเส่ียงภยัทกุชนิด ทําให้เทเวศประกนัภยั
ไมต้่องจ่ายคา่สนิไหมทดแทนแก่บริษัท  

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 58 บริษัทได้ย่ืนฎีกาและคําร้องขออนญุาตย่ืนฎีกาตอ่ศาลแพง่แล้ว ศาลแพง่ได้สง่ตอ่ให้ศาลฎีกา
พิจารณาสัง่ตอ่ไป ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

(2) เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554   บริษัทในประเทศแห่งหนึ่งได้ฟ้องร้อง กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 และบริษัทย่อย เป็น
จําเลยร่วมกัน ฐานผิดสัญญาเช่า จากเหตุนํา้ร่ัวอันเน่ืองมาจากการดับเพลิงไฟไหม้อาคารโครงการศูนย์การค้า
เซน็ทรัลเวิลด์ และเรียกคา่เสียหายจํานวนทนุทรัพย์ 73.7 ล้านบาท  

ศาลชัน้ต้นพิพากษายกฟ้อง (กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 และบริษัทย่อย ชนะคดี) เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556     และ
ศาลอทุธรณ์พิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2557 โจทก์ย่ืนฎีกาคดัค้านคําพิพากษาศาลอทุธรณ์ 
ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท   เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)   
ประเภทธุรกจิ   พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองและ

สง่เสริมการประกอบธุรกิจพฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า รวมทัง้การลงทนุใน  
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกและเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีก 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่  ชัน้ 30-33  อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์  
ที่อยู่    999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
เลขทะเบียนบริษัท  0107537002443  
ปีที่ก่อตัง้     ปี พ.ศ. 2523 
ข้อมูลหลักทรัพย์  หุ้นสามญัของ บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและทําการซือ้

ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 โดยใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ 
“CPN” 

ทุนจดทะเบียน  2,244,000,000 บาท  
ทุนชาํระแล้ว  2,244,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามญั 4,488,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 

    0.50 บาท) 
โทรศัพท์   0-2667-5555  

โทรสาร    0-2264-5593  

 เวบ็ไซต์    http://www.cpn.co.th 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

สรุปข้อมูลทั่วไปของนิตบุิคคลที่บริษัทถือร้อยละ 10 ขึน้ไป   

  บริษัท  ประเภทธรุกิจ  ทนุจดทะเบียน  สดัสว่นการถือหุ้น 
1 บริษัท เซน็ทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส จํากดั          

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั            
เขตปทมุวนั กทม.10330                          
โทร 0-2667-5555 

ให้บริการสาธารณปูโภค (บางสว่น) 
ศนูย์การค้า เซน็ทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว 

 1,000,000  99.99% 

2 บริษัท เซน็ทรัลฟู้ ดอเวนิว จํากดั                  
1697 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร              
เขตจตจุกัร กทม.10900                          
โทร 0-2793-6000 

ศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 

 5,000,000  99.99% 

3 บริษัท หลงัสวนเรียลตี ้จํากดั                      
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั               
เขตปทมุวนั กทม.10330                          
โทร 0-2667-5555 

อาคารท่ีพกัอาศยั พืน้ท่ีร้านค้าให้
เช่า ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัท
อ่ืน  

1,000,000,000  99.99% 

4 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั      
160 ถ.พระรามท่ี 2 แขวงแสมดํา  
เขตบางขนุเทียน กทม.10150  
โทร 0-2866-4300 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
พระราม 2 

1,500,000,000  99.99% 

5 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั       
2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.ววัลาย                
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่
50100  
โทร 0-5399-9199 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่ แอร์พอร์ต 

1,000,000,000  99.99% 

6 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ จํากดั 
562, 566  ถ.รัตนาธิเบศร์   ต.บางกระสอ 
อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 11000               
โทร 0-2834-6000 
 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิ
เบศร์ 

800,000,000  99.99% 

7 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั      
79 ถ.สาธปุระดิษฐ์ แขวงชอ่งนนทรี             
เขตยานนาวา กทม. 10120                       
โทร 0-2649-6000 
 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
พระราม 3 

324,738,000  99.99% 

8 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ขอนแก่น จํากดั        
999/9 ถ.พระราม1 แขวงปทมุวนั                
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทร 0-2667-5555 
 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
ขอนแก่น 

2,000,000,000  78.13% 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

  บริษัท  ประเภทธรุกิจ  ทนุจดทะเบียน  สดัสว่นการถือหุ้น 
 9 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ชลบรีุ จํากดั            

999/9 ถ.พระราม1 แขวงปทมุวนั                
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทร 0-2667-5555 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ 900,000,000  99.99% 

10 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ไนน์สแควร์ จํากดั     
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง         
เขตห้วยขวาง กทม.10310  
โทร 0-2103-5999              
 

ศนูย์การค้า/อาคารสํานกังาน 
โครงการเซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ 
พระราม 9 

3,200,000,000  93.30% 

11 บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั               
เขตปทมุวนั กทม.10330  
โทร 0-2667-5555 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

2,500,000,000 99.99% 

12 บริษัท ซีพีเอ็น เลร์ินน่ิง เซน็เตอร์ จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขต
ปทมุวนั กทม.10330                              
โทร 0-2667-5555 

ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 1,000,000 99.96% 

13 บริษัท บางนา เซน็ทรัล พร็อพเพอร์ตี ้
จํากดั    587, 589 ถ.บางนา-ตราด           
แขวงบางนา เขตบางนา  กทม.10260  
โทร 0-2763-6000 

ศนูย์การค้า/อาคารสํานกังาน/ท่ีพกั
อาศยั/สวนนํา้โครงการเซน็ทรัล
พลาซา บางนา 

1,160,563,400 99.99% 
(ถือผ่านบจ.หลงั

สวนเรียลตี)้ 

14 บริษัท เซน็ทรัลเวิลด์ จํากดั                        
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กทม.10330  
โทร 0-2640-7000 

โรงแรมเซน็ทารา และคอนเวนชนั
เซน็เตอร์ อดุรธานี,  ศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี, 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
พิษณโุลก, ศนูย์การค้า เซน็ทรัล
พลาซา อบุลราชธานี และ
ศนูย์การค้า เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ 

2,511,938,100  99.99% 
(ถือผ่านบจ.บาง

นา เซน็ทรัล 
พร็อพเพอร์ตี ้

10.00%) 

15 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั   
587,589,589/7-9 ถนนรามอินทรา  
แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230                     
โทร 0-2947-5000 

ศนูย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ 500,000,000  15.00%   
(ถือผ่าน บจ.หลงั
สวนเรียลตี ้และ 
บจ.สแควร์ ริทซ์ 

พลาซา่) 
16 บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซา่ จํากดั               

587 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว  
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230  
โทร 0-2947-5000 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 125,000,000  12.00%  
(ถือผ่านบจ.หลงั

สวนเรียลตี)้ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

 บริษัท ประเภทธรุกิจ ทนุจดทะเบียน สดัสว่นการถือหุ้น 

17 บริษัท อยธุยาเกษตรธานี จํากดั                 
3/10 หมูท่ี่ 17 ถนนบางนา-ตราด          
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี                       
จ.สมทุรปราการ 10540  
โทร 0-2399-4510 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 400,000,000  11.85%   
(ถือผ่านบจ.หลงั

สวนเรียลตี)้ 

18 บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากดั  
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั               
เขตปทมุวนั กทม.10330               
โทร 0-2667-5555 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ลงทนุ และ/
หรือ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

1,000,000  99.94% 

19 กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN  รีเทล โกรท บริหารงานโดย        
บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากดั                            
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1         
ชัน้ 7-8 เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก            
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทร 0-2949-1500 

ลงทนุในธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
โครงการเซน็ทรัลพลาซาพระราม2, 
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3, 
เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ
เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่ แอร์
พอร์ต 

 24,406,207,630   26.69% 

20 กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN คอมเมอร์เชียล โกรท บริหารงาน
โดย  บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากดั                    
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1         
ชัน้ 7-8 เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก          
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทร 0-2949-1500 

ลงทนุในธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
โครงการอาคารสํานกังาน                  
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 

4,394,381,700  25.00% 

21 กองทนุรวมธรุกิจไทย 4 บริหารงานโดย       
บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย       
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32        
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120                    
โทร. 0-2686-6100 

ลงทนุในธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
โครงการเซน็ทรัลเวิลด์ 

5,443,793,159 
 

100.00% 

22 กองทนุรวมธรุกิจไทย 5 บริหารงานโดย       
บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย       
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32        
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120                    
โทร. 0-2686-6100 
 

ลงทนุในธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
โครงการเซน็ทรัลพลาซา บางนา 

52,160,000 
 

100.00% 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

 บริษัท ประเภทธรุกิจ ทนุจดทะเบียน สดัสว่นการถือหุ้น 

23 บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากดั  
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั               
เขตปทมุวนั กทม.10330  
โทร 0-2667-5555 

พฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยั  1,000,000,000  99.93% 

24 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กทม.10330  
โทร 0-2667-5555 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
เชียงราย, ศนูย์การค้าเซน็ทรัล
พลาซาสรุาษฎร์ธานี และ 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ลําปาง 

700,000,000 99.99% 
 

25 บจ.ซีพีเอ็น ระยอง 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั        
เขตปทมุวนั กทม.10330  
โทร 0-2667-5555 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ระยอง  1,000,000,000  99.99% 

26 บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี ้จํากดั  
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั        
เขตปทมุวนั กทม.10330                     
โทร 0-2667-5555 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 2,863,485,000 99.99%  
(ถือผ่าน บจ. 
เซน็ทรัลเวิลด์) 

27 บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพลก็ซ์ จํากดั  
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั       
เขตปทมุวนั กทม.10330                     
โทร 0-2667-5555 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 2,341,600,000  99.99% 
(ถือผ่าน บจ. 
เซน็ทรัลเวิลด์) 

28 บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั       
เขตปทมุวนั กทม.10330                     
โทร 0-2667-5555 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,000,000,000 100.00% 

29 บจ.ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น  
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั              
เขตปทมุวนั กทม.10330                           
โทร 0-2667-5555 

พฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยั  200,000,000 78.13% 
(ถือผ่าน บจ. 

เซน็ทรัลพฒันา 
ขอนแก่น) 

30 บจ.ซ.ีเอส.ซิตี ้ 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั               
เขตปทมุวนั กทม.10330                           
โทร 0-2667-5555 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,000,000 99.97% 
(ถือผ่าน บจ. 

หลงัสวน เรียลตี)้ 

31 Global Retail Development & 
Investment Limited.  
30/F Jardine House One Connaught 
Place Central, Hong Kong 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  HKD10,000  99.94% 
(ถือผ่าน บจ.ซีพี

เอ็น โกบอล) 



 

    6-6 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

 
บริษัท ประเภทธรุกิจ ทนุจดทะเบียน สดัสว่นการถือหุ้น 

32 Global Commercial Property Limited.  
30/F Jardine House One Connaught 
Place Central, Hong Kong 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  HKD10,000  99.94% 
(ถือผ่าน Global 

Retail 
Development & 

Investment 
Limited.) 

33 CPN Venture Sdn. Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, 
Vertical Business Suite, Avenue 3, 
Bangsar South, No. 8, Jalan 
Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur 
 

ให้คําปรึกษาด้านการบริหารและ
การจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 

MYR5,000,000 99.94% 
(ถือผ่าน บจ.ซีพี

เอ็น โกบอล) 

34 CPN Real Estate Sdn. Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, 
Vertical Business Suite, Avenue 3, 
Bangsar South, No. 8, Jalan 
Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur 

ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน MYR400,000  99.94% 
(ถือผ่าน CPN 
Venture Sdn. 

Bhd.) 

35 CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, 
Vertical Business Suite, Avenue 3, 
Bangsar South, No. 8, Jalan 
Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur 
 

ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน MYR400,000  99.94% 

(ถือผ่าน CPN 
Venture Sdn. 

Bhd.) 

36 Central Plaza i-City Malls Malaysia 
Sdn. Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, 
Vertical Business Suite, Avenue 3, 
Bangsar South, No. 8, Jalan 
Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur 

ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน MYR400,000 99.94%  
(ถือผ่าน CPN 

Malls Malaysia 
Sdn. Bhd. และ

CPN Real 
Estate Sdn. 

Bhd.) 
37 Central Plaza i-City Sdn. Bhd. 

Unit 30-01, Level 30, Tower A, 
Vertical Business Suite, Avenue 3, 
Bangsar South, No. 8, Jalan 
Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur 
 
 

ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน MYR400,000 99.94% 

(ถือผ่าน Central 
Plaza i-City 

Malls Malaysia 
Sdn. Bhd.)  



 

    6-7 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

 บริษัท ประเภทธรุกิจ ทนุจดทะเบียน สดัสว่นการถือหุ้น 
38 Central Plaza i-City Real Estate Sdn. 

Bhd. 
Unit 30-01, Level 30, Tower A, 
Vertical Business Suite, Avenue 3, 
Bangsar South, No. 8, Jalan 
Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ MYR25,000,000 59.97% 
(ถือผ่าน บจ.ซีพี

เอ็น โกบอล 
และบจ.หลงัสวน

เรียลตี)้ 

 หมายเหต:ุ  **แสดงเฉพาะทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยประเภทเจ้าของ   
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

ข้อมูลบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 

 

บริษัท สถานะ ท่ีอยู ่

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธิ     

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั นายทะเบยีนหุ้นสามญั เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 

หุ้นกู้ไม่มีประกนั     
ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) นายทะเบยีนหุ้นกู้  CPN176A, 

CPN172A, และ CPN19NA 
44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2626-7503  โทรสาร 0-2626-7542 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 

นายทะเบยีนหุ้นกู้  CPN164A, 
CPN16OA, CPN18OA, 
CPN21OA, และ CPN171A     

9 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตจุกัร  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0-2256-2323-8  โทรสาร 0-2256-2406 
 

   

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) นายทะเบยีนหุ้นกู้  CPN163A, 
CPN174A, CPN221A, CPN188A, 
CPN208A, CPN228A, CPN20DA, 
CPN21DA, และ CPN22DA  

1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทร. 0- 2296-3582 โทรสาร 0-2296-2202 
 

   

ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาด้านบริหารความเส่ียง   

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ผู้สอบบญัชี  ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-2000  โทรสาร 02-677-2222 

บริษัทจดัอนัดบัเครดติ   

บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ผู้จดัอนัดบัเครดิตองค์กรและ 
ตราสารหนี ้

สีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 เลขที่ 191 ถนนสลีม 
แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2231-3011  โทรสาร 0-2231-3012 

   

สถาบันการเงนิที่ตดิต่อเป็นประจาํ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  สถาบนัการเงิน 

 
400/22 ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพฯ 10400 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  สถาบนัการเงิน 

 
10 อาคารสขุมุวิท ถนนสขุมุวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  สถาบนัการเงิน 54 อาคารหะรินธร ถนนสาทรเหนือ                
แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120 
 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  สถาบนัการเงิน 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล               
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
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