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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 CPN มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทนุท่ีสําคญัดงัต่อไปนี ้ 

1. โครงสร้างเงนิทุน 
 หุ้นสามัญ 

ทนุจดทะเบียน   2,244,000,000 บาท 
ทนุเรียกชําระแล้ว   2,244,000,000 บาท 
จํานวนหุ้นสามญั   4,488,000,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ              0.50 บาท 

 ราคาหุ้น                                 47.00 บาท 

 หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ 

ช่ือหุ้นกู้ อันดบั จาํนวน วันที่ออก อายุ รอบการจ่าย รอบการจ่าย วันครบ ยอดคงเหลือ 
 เครดติ (ล้านบาท) หุ้นกู้ (ปี) ดอกเบีย้ คืนเงนิต้น กาํหนด 31 ธ.ค. 2558 
 ตราสารหนี ้        

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

CPN164A AA- 1,000 29/04/2554 5 ทกุๆ 6 เดือน เม่ือครบกําหนด 29/04/2559 1,000 

CPN16OA AA- 1,200 12/10/2554 5 ทกุๆ 3 เดือน เม่ือครบกําหนด 12/10/2559 1,200 

CPN18OA AA- 500 12/10/2554 7 ทกุๆ 3 เดือน เม่ือครบกําหนด 12/10/2561 500 

CPN21OA AA- 300 12/10/2554 10 ทกุๆ 3 เดือน เม่ือครบกําหนด 12/10/2564 300 

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

CPN176A AA- 1,000 01/06/2555 5 ทกุๆ 6 เดือน ทยอยชําระคืนเงินต้น 01/06/2560 450 

CPN172A AA- 1,500 19/02/2557 3 ทกุๆ 6 เดือน เม่ือครบกําหนด 19/02/2560 1,500 

CPN174A AA- 500 04/04/2557 3 ทกุๆ 6 เดือน เม่ือครบกําหนด 04/04/2560 500 

CPN19NA n/a 1,000 07/11/2557 5 ทกุๆ 6 เดือน เม่ือครบกําหนด 07/11/2562 1,000 

CPN221A AA- 1,000 02/06/2558 6.6 ครัง้เดียว เม่ือครบกําหนด 12/01/2565 1,000 

CPN188A AA- 1,000 06/08/2558 3 ทกุๆ 6 เดือน เม่ือครบกําหนด 06/08/2561 1,400 

CPN208A1) AA- 1,400 06/08/2558 5 ทกุๆ 6 เดือน มีสิทธ์ิไถ่ถอนหุ้นกู้  
นบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้ครบ

กําหนด 3 ปี 

06/08/2563 1,400 

CPN228A1) AA- 800 06/08/2558 7 ทกุๆ 6 เดือน มีสิทธ์ิไถ่ถอนหุ้นกู้  
นบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้ครบ

กําหนด 5 ปี 

06/08/2565 800 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

ช่ือหุ้นกู้ อันดบั จาํนวน วันที่ออก อายุ รอบการจ่าย รอบการจ่าย วันครบ ยอดคงเหลือ 

 เครดติ (ล้านบาท) หุ้นกู้ (ปี) ดอกเบีย้ คืนเงนิต้น กาํหนด 31 ธ.ค. 2558 

 ตราสารหนี ้        

CPN20DA1) AA- 800 16/12/2558 5 ทกุๆ 6 เดือน มีสิทธ์ิไถ่ถอนหุ้นกู้  
นบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้ครบ

กําหนด 3 ปี 

16/12/2563 800 

CPN21DA1) AA- 800 16/12/2558 6 ทกุๆ 6 เดือน มีสิทธ์ิไถ่ถอนหุ้นกู้  
นบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้ครบ

กําหนด 4 ปี 

16/12/2564 800 

CPN22DA1) 
 

AA- 600 16/12/2558 7 ทกุๆ 6 เดือน มีสิทธ์ิไถ่ถอนหุ้นกู้  
นบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้ครบ

กําหนด 5 ปี 

16/12/2565 600 

 หมายเหต:ุ 1) ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดหรือบางสว่นในวนักําหนดชําระดอกเบีย้ใดๆนบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้ครบกําหนดนบั 
   จากวนัท่ีออกหุ้นกู้  

    2) อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ถวัเฉล่ียร้อยละ 3.52 ตอ่ปี 
  

การดาํรงสถานะทางการเงนิตามข้อกาํหนดสทิธิ การดาํรงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2558 

1. จํานวนรวมของหนีส้ินตอ่จํานวนรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้น ไมเ่กิน 2.50 เทา่ 1.20 เทา่ 

2. จํานวนรวมของเงินกู้ ยืมตอ่จํานวนรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้น   
       2.1 ก่อนหกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว ไมเ่กิน 1.75 เทา่ 0.48 เทา่ 
       2.2 หลงัหกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว ไมเ่กิน 1.75 เทา่ 0.39 เทา่ 
3. จํานวนรวมของสินทรัพย์หลงัจากหกัภาระผกูพนัตอ่เงินกู้ ยืม      
     ท่ีไมมี่หลกัประกนั                           

ไมต่ํ่ากวา่ 1.50 เทา่ 3.85 เทา่ 

 
ผู้ถอืหุ้น 

  บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 4,488,000,000  100.00%  

ผู้ถอืหุ้นในประเทศ     
      - นิติบคุคล 1,816,095,555  40.47%  
      - บคุคลธรรมดา 1,434,957,427  31.97%  

             รวม 3,251,052,982  72.44%  

ผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ     
      - นิติบคุคล 1,170,889,678  26.09%  
      - บคุคลธรรมดา 66,057,340  1.47%  

               รวม 1,236,947,018  27.56%  
  



 

7-3 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

 
 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้* 

ลําดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น (%) 
1 บริษัท เซน็ทรัลโฮลดิง้ จํากดั 1,176,343,960 26.21% 
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 204,386,894 4.55% 
3 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ** 193,599,640 4.31% 
4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ** 131,488,800 2.93% 
5 CHASE NOMINEES LIMITED ** 90,370,472 2.01% 
6 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ** 77,394,160 1.72% 
7 BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE ** 67,350,648 1.50% 
8 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG ** 64,275,620 1.43% 
9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ** 64,274,141 1.43% 

10 สํานกังานประกนัสงัคม 60,238,800 1.34% 

หมายเหต ุ:  
* รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก จดัเรียงโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
** นายทะเบยีนไมส่ามารถแจกแจงรายช่ือผู้ ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดงักลา่วไมมี่พฤติการณ์ท่ี
มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายและการจดัการของบริษัทฯ 

 
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตกิารณ์มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายหรือการดาํเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสาํคัญ  

 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จํากดั และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒัน์ รวมถือหุ้นประมาณ 54% เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสําคัญ เน่ืองจากมีผู้ แทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริษัท จํานวน 7 ทา่น จากจํานวนกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น 
 
ข้อจาํกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว 

 CPN มีข้อจํากดัการถือครองหลกัทรัพย์ของบคุคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว โดย             
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 มีบคุคลตา่งด้าวถือครองหลกัทรัพย์ของ CPN 27.56% ของทนุชําระแล้ว 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ของ CPN  

กรรมการและผู้บริหารท่ีมีการถือครองหลกัทรัพย์ของ CPN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง  จาํนวนหุ้น2) สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)  
1 นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 25,606,000 0.57 

2 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ - - 

3 นางสนุนัทา ตลุยธญั กรรมการอิสระ - - 

4 นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ - - 

5 นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ - - 

6 นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 22,645,900 0.50 

7 นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 31,608,800 0.70 

8 นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 28,346,400 0.63 

9 นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการ 26,764,600 0.60 

10 นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ กรรมการ 27,218,400 0.61 

11 นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 42,337,895 0.94 

12 นายปรีชา เอกคณุากลู กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3,000 0.00 

13 นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานพฒันาธุรกิจ และ 
บริหารโครงการก่อสร้าง 

17,199,200 0.38 

14 นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

25,589,600 0.57 

15 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานการเงิน บญัชี และ
บริหารความเส่ียง 

54,000 0.00 

16 ดร.ณฐักิตต์ิ ตัง้พลูสนิธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายการตลาด 

- - 

17 นางนาถยา จิราธิวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

17,102,200 0.38 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง  จาํนวนหุ้น2) สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)  
18 นางปณิดา สขุศรีดากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ 
- - 

19 พนัตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายพฒันาโครงการ 1 

50,000 0.00 

20 เรืออากาศเอกกรี เดชชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายพฒันาโครงการพิเศษ 

- - 

21 นางเอพริล ศรีวิกรม์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สํานกักลยทุธ์องค์กร 

- - 

22 นางสวุดี สงิห์งาม ผู้ อํานวยการอาวโุส                  
ฝ่ายบญัชี และบริหารสํานกังาน 

68,000 0.00 

หมายเหต ุ:(1) การได้มา/จําหน่ายไปของหุ้น แสดงตามรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ (59-2) ของกรรมการและผู้บริหาร  
                      ณ สิน้ไตรมาสนัน้ ๆ 
  (2) จํานวนการถือหลกัทรัพย์ ได้รวมคูส่มรสและ/หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร 

2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานของ 

งบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใด ทัง้นี ้จํานวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเม่ือบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือ
เพียงพอ โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้จํานวน 
เงินปันผลจ่ายจะต้องไมเ่กินกวา่กําไรสะสมของงบการเงินบริษัทยอ่ย 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของ CPN ประกอบด้วย  
1. คณะกรรมการบริษัท  

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 4 คณะ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2.3 คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

3. คณะกรรมการบริหาร  

4. คณะกรรมการจดัการ 

รายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  

- ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือให้มีการ

แบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน 
 
 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการบริษัท  

1. นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์ 1  ประธานกรรมการ 
2. นายไพฑรูย์   ทวีผล   กรรมการอิสระ 
3. นางสนุนัทา   ตลุยธญั   กรรมการอิสระ 
4. นายการุณ   กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ 
5. นางโชติกา  สวนานนท์ 2 กรรมการอิสระ 
6. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ 
7. นายสทุธิชาติ   จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ 
8. นายสทุธิศกัด์ิ   จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ 
9. นายสทุธิธรรม   จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ 
10. นายกอบชยั   จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ 
11. นายปริญญ์   จิราธิวฒัน์ 1  กรรมการ 
12. นายปรีชา  เอกคณุากลู กรรมการ 
หมายเหต ุ: 
1 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น 
2 เข้ารับตําแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 
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 กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ หรือกรณีท่ีต้องย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีต่าง ๆ หรือการย่ืนงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนใด ให้กรรมการผู้ มีอํานาจข้างต้นคนใดคน
หนึง่ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1) ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) กําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และสามารถ
จดัการอปุสรรคปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัเวลา 

3) พิจารณาอนุมติัรายการท่ีสําคญัตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ กําหนด รวมถงึพิจารณาอนมุติังบประมาณรายจ่ายลงทนุท่ีมีวงเงินมากกวา่ 200 ล้านบาท 

4) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่าง
สม่ําเสมอ 

5) กรรมการท่ีเป็นอิสระควรใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร 
การแต่งตัง้กรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้พร้อมท่ีจะคดัค้านการกระทําของฝ่าย
จดัการหรือกรรมการอ่ืน ในกรณีท่ีมีความเหน็ขดัแย้งในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

6) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทนัเวลา 
และเทา่เทียมกนั 

7) จดัให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
8) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหาร

ความเส่ียงท่ีสําคญัได้ 
9) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 

ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
10) จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ 
11) จัดให้มีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และสนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ 

ให้ได้รับทราบยดึถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั   
12) จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการทํารายการระหวา่งกนั 
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13) จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เม่ือพบหรือมีข้อสงสยั
เก่ียวกบัรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

14) จดัให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
15) จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีสําคญัต่าง ๆ ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ

อยา่งสม่ําเสมอ 
16) จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัภาวการณ์  
17) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ 
18) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบติัความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกวา่ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ รายละเอียดมีดงันี ้
 

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  
1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้  

3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่
เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไป
ตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
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ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบของ

องค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทําหน้าท่ีเป็น

เลขานกุารบริษัท ซึ่งปัจจบุนัมี นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีสํานกัเลขานกุารบริษัท
สนบัสนนุการทํางานท่ีเก่ียวข้องให้ดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3) จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้  
4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง  



 

8 - 5 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

5) ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6) เป็นศนูย์กลางการติดตอ่ส่ือสารข้อมลูข่าวสารระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 
7) ประสานงานและติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
8) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากบัดแูลตามระเบียบและ

ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 
9) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
ทัง้นี ้ กําหนดให้ฝ่ายกฎหมายมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงาน 

การประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนดแูล ตรวจสอบ และให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน  

- กรรมการตรวจสอบลําดับท่ี 1 เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

 

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. นายไพฑรูย์  ทวีผล   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสนุนัทา  ตลุยธญั   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการตรวจสอบ 
4. นางโชติกา สวนานนท์ 1 กรรมการตรวจสอบ 

 
หมายเหต ุ: 
1 เข้ารับตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ
จดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 

2) สอบทานรายการท่ีมิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสําคัญท่ีเกิดขึน้ในรอบปีท่ีผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความ
สมเหตสุมผลของการทํารายการดงักล่าว ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานและความถกูต้อง 
ครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลู 



 

8 - 6 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

3) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีเก่ียวข้องหรือรายการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

5) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้สอบทานรายการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทจุริตรายงานทางการเงิน 

6) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีและสํานกัตรวจสอบภายใน เก่ียวกบัระบบการควบคมุ
ภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
นัน้ 

7) สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสทิธิผล รวมถงึการเข้าถงึข้อมลูท่ีจําเป็นสําหรับงานตรวจสอบภายใน 

8) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสํานกัตรวจสอบภายใน  และอนมุติักฎบตัรของสํานกัตรวจสอบภายใน 
9) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทัง้ในการ

กําหนดและปรับค่าตอบแทนผู้ จัดการสํานักตรวจสอบภายใน  เ พ่ือสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี ้
ทําหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

10) พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสงัเกตงบประมาณและอัตรากําลงัของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอฝ่าย
บริหารเป็นผู้อนมุติั 

11) สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจําปีและการเปล่ียนแปลงแผนงานตามผล 
การประเมินความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยทุธ์ของสํานกั
ตรวจสอบภายใน 

12) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับระบบควบคุม
ภายใน และกระบวนการจดัการทางการเงิน 

13) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้มี
ความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้กลูกนั ไมซํ่า้ซ้อน 

14) สอบทานผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานยงัคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย 

15) พิจารณาการจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกมาปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบภายใน กรณีท่ีผู้ปฏิบติังานตรวจสอบภายในขาด
ทักษะบางอย่างท่ีจําเป็นหรือขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

16) จดัให้มีการประเมินคณุภาพการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็นประจําทกุปี 
รวมทัง้การประเมินคุณภาพการปฏิบติังานตรวจสอบภายในจากบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 
(External Quality Review) อยา่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี 

17) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพ่ือให้ได้ผู้สอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ โดย
คํานงึถงึความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ และ
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ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา 
ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัชี 

18) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบท่ีเสนอโดยผู้สอบบญัชี รวมทัง้พิจารณาเหตผุลในการเปล่ียนแปลงแผนการ
ตรวจสอบ (กรณีมีการเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

19) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองสําคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ 

20) สอบทานรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีจดัทํา เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนัน้ 

21) พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหวา่งผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน 
22) รับทราบจากผู้สอบบญัชีโดยไมช่กัช้าในข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผู้จดัการหรือบคุคล

ซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 
309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เม่ือผู้สอบบญัชีได้พบ และดําเนินการตรวจสอบตอ่ไปโดยไม่ชกัช้า รวมทัง้ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้น
ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้สอบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

23) สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ 

24) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจดัการ และติดตามกรณีของการไมป่ฏิบติัตาม 
25) สอบทานประเดน็ท่ีตรวจพบโดยหน่วยงานกํากบัดแูลภายนอกและข้อสงัเกตจากผู้ตรวจสอบ 
26) สอบทานกระบวนการส่ือสารประมวลจรรยาบรรณไปสูพ่นกังานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบติัตาม 
27) ได้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจดัการและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เก่ียวกบัประเดน็สําคญัในการปฏิบติั

ตามข้อกําหนด กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม่ําเสมอ 
28) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบและพิจารณา 

อยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ 
29) สอบทานรายงานใด ๆ ท่ีจัดทําโดยบริษัทฯ ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
30) จดัทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกําหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ
บริษัทฯ 

31) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่า มีรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
รายการหรือการกระทําดงักลา่ว ได้แก่ 

(31.1)   รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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(31.2)  การทุจ ริต  หรือมีสิ่ ง ผิดปกติ  หรือมีความบกพร่อง ท่ี สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(31.3)   การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
            กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

32) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทําท่ีเข้าลกัษณะ
ตามข้อ (31.1), (31.2) และ (31.3) ข้างต้น ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบ
คนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามท่ีกล่าวข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

33) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง  รวมทัง้ให้แนวทางและ
ข้อเสนอแนะท่ีจําเป็นเพ่ือการพฒันา 

34) ให้ความสําคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ กําหนดเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไว้เป็นวาระประจําของการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

35) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จากเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับ
รายงานนัน้ 

36) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธิผล 

37) หารือร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียงและการประเมินความ
เส่ียงทกุด้าน รวมทัง้ความเส่ียงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

38) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะทํางานบริหารความเส่ียง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้
ความเหน็ในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

39) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
40) สอบทานกฎบตัรเป็นประจําทกุปี เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีกําหนดไว้ และเสนอ

ให้พิจารณาปรับเปล่ียนหากมีความจําเป็น 
41) มีหน้าท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
42) กํากบัดแูลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีท่ีพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่าง ๆ มีข้อสงสยัหรือพบเห็น

การกระทําอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการ
ดําเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม 

43) ควบคมุดแูลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจําเป็น 
 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมี
องค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 2 คน  

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 คน 

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
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 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. นายการุณ  กิตติสถาพร  ประธานกรรมการ 
2. นางสนุนัทา  ตลุยธญั   กรรมการ 
3. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ 1  กรรมการ 
โดยมีการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จํานวน 2 คน ดงันี ้

1. นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน์  ท่ีปรึกษา 
2. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์  ท่ีปรึกษา 
หมายเหต ุ: 
1 เข้ารับตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 

 
ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน 

ท่ีประชมุ นอกจากนี ้หากมีการพิจารณาวาระท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย ท่ีปรึกษาจะไม่อยู่ในท่ีประชมุ เพ่ือป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและท่ีปรึกษาทา่นอ่ืนหารือกนัอยา่งเตม็ท่ี 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา 
1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร และสภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงไป  
2) ดแูลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 

มีประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ ยึดมัน่ในคณุธรรมและความซ่ือสตัย์ 
โดยไมจํ่ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบติัเฉพาะด้านอ่ืน ๆ  

3) พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม 
สมควรได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้ จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั
แตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

5) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลา
อยา่งเพียงพอก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6) จดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงู โดยมีการทบทวนอยา่งสม่ําเสมอ 
7) พิจารณากลยทุธ์และนโยบายด้านการบริหารทนุมนษุย์และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกบัการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 
1) พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ ให้มีความชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยง
กบัผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอตัราค่าตอบแทนของ
บริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยคํานึงถึงการเพิ่มมลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาว   

2) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เหน็ชอบ และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั  

3) พิจารณาการกําหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในการกําหนดคา่ตอบแทน  

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนๆ 
1) สามารถแต่งตัง้ท่ีปรึกษาประจํา และ/หรือว่าจ้างท่ีปรึกษาเฉพาะโครงการ เพ่ือให้คําแนะนําในการปฏิบติังานตาม

หน้าท่ีความรับผิดชอบได้ในกรณีท่ีพิจารณาว่าจําเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนสามารถพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของท่ีปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจําเป็นและ
สมควร 

2) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ และนําเสนอขอ
อนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการบริษัท 4 คน  

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

 

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 
1. นายไพฑรูย์       ทวีผล   ประธานกรรมการ 
2. นายกอบชยั       จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
3. นายปริญญ์       จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
4. นายปรีชา       เอกคณุากลู  กรรมการ 

 
 
 
 
 

 



 

8 - 11 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 
1) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุก

ประเภทและทกุระดบัขององค์กร 
2) ประเมินประสทิธิผลของการบริหารความเส่ียงท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้ในองค์กร 
3) พิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นชอบต่อระดบัความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบ่ียงเบนของความ

เส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ 
4) สอบทานการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเส่ียงท่ีองค์กร

ยอมรับได้ 
5) รับทราบถงึความเส่ียงท่ีสําคญั ๆ และพิจารณาวา่ฝ่ายบริหารได้ตอบสนองตอ่ความเส่ียงอยา่งเหมาะสมหรือไม ่
6) มีสว่นร่วมให้ความเหน็ในการวิเคราะห์กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงประจําปีขององค์กร 
7) ให้ทิศทางและแนวทางการดแูลงานบริหารความเส่ียงแก่ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
8) กํากบัดแูลการกําหนดเป้าหมายในการวดัผลการปฏิบติังาน และดชันีตวัชีว้ดัความเส่ียงท่ีสําคญั 
9) รับทราบรายงานแนวโน้มความเส่ียงขององค์กรและทําให้แน่ใจว่ากลยทุธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็น

เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีได้หยิบยกขึน้ 
10) ทําให้มัน่ใจว่าการพิจารณาว่าเร่ืองใดมีสาระสําคญันัน้ ควรพิจารณาจากผลกระทบด้านการเงินและคณุภาพต่อ 

ผู้ ถือหุ้นขององค์กร ทัง้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในทนัที และท่ีเกิดขึน้ในระยะยาว  
11) รายงานกิจกรรมตา่ง ๆ ของการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้  
12) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
นอกจากนี ้ฝ่ายจดัการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารในแต่ละ

ฝ่ายงานหลกั เพื่อกํากบัดแูลและติดตามให้มัน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชดัเจน และทกุหน่วยงานในบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามการบริหารความเส่ียงนัน้ทัง้ใน
ขัน้ตอนการกําหนดแผนกลยทุธ์และการปฏิบติังาน 

 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประกอบด้วยผู้บริหารจากสว่นงานตา่ง ๆ 10 คน ดงันี ้
 

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน1 

1. นายปรีชา     เอกคณุากลู ประธานกรรมการ 
2. นางสาววลัยา    จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
3. นายสทุธิภคั     จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
4. นางสาวนภารัตน์    ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ 
5. ดร.ณฐักิตต์     ตัง้พลูสนิธนา  กรรมการ 
6. นางนาถยา    จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
7. นางปณิดา    สขุศรีดากลุ กรรมการ 
8. พนัตรีนฤต    รัตนพิเชฏฐชยั กรรมการ 



 

8 - 12 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

9. นางเอพริล    ศรีวิกรม์ กรรมการ 
10. นายชนวฒัน์    เอือ้วฒันะสกลุ กรรมการ 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
1) กําหนดและทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัสากล ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
2) กําหนดและทบทวนนโยบาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานด้านบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและสง่เสริมแผนงานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
3) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่ือสารและการดําเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทัง้กับ

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน และผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
5) พิจารณาทบทวนองค์ประกอบและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกับรรษัทภิบาล ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
 
คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดงันี ้
 

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
1. นายสทุธิชยั   จิราธิวฒัน์  ประธานกรรมการ 
2. นายสทุธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
3. นายสทุธิชาติ   จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
4. นายสทุธิศกัด์ิ   จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
5. นายสทุธิธรรม   จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
6. นายปริญญ์   จิราธิวฒัน์  กรรมการ 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1) พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

1.1) แผนยทุธศาสตร์ของบริษัทฯ 
1.2) งบประมาณประจําปี (Annual Estimate) ซึง่เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของบริษัทฯ 
1.3) งบประมาณรายจ่ายลงทนุท่ีมีวงเงินเกิน 200 ล้านบาทขึน้ไป 
1.4) กิจกรรมและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการควบรวมและซือ้กิจการ 
1.5) การแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2) ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้ 
3) อนมุติัรายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ 
4) อนมุติัรายการท่ีเก่ียวกบับริษัทยอ่ยและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

5) อนมุติัการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัศนูย์การค้าทกุแห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอนัเป็น
การประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

6) อนมุติัการเข้าทําบนัทกึข้อตกลงเพ่ือการทําสญัญาร่วมทนุ (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทนุ
ตา่ง ๆ และการทําสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) ซึง่มีมลูคา่การลงทนุจํานวนไมเ่กิน 200 ล้านบาท 

7) อนมุติัการตัง้ การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิกสํารองทางบญัชีต่าง ๆ อาทิ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ค่าเผ่ือผลขาดทนุ
จากการด้อยค่าของเงินลงทนุ ค่าเผ่ือผลขาดทนุของโครงการระหว่างการพฒันา เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครัง้
ละ 100 ล้านบาท 

8) อนมุติัการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 
9) อนมุติังบประมาณรายจ่ายการลงทนุท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาท 
10) รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบคุคลสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 
11) เสริมสร้างและผลกัดนัให้เกิดแรงจงูใจของพนกังาน 
12) อนมุติัรายการอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

 
คณะกรรมการจัดการ  
คณะกรรมการจดัการ ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน ดงันี ้

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการจัดการ 
1. นายปรีชา  เอกคณุากลู  ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
2. นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน์  กรรมการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง 
3. นายสทุธิภคั  จิราธิวฒัน์  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สํานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสีย่ง 
5. ดร.ณฐักิตต์ิ  ตัง้พลูสนิธนา  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 
6. นางนาถยา  จิราธิวฒัน์  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สํานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
7. นางปณิดา  สขุศรีดากลุ  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรพัย์สิน 
8. พนัตรีนฤต  รัตนพิเชฏฐชยั   กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ 1 
9. เรืออากาศเอกกรี เดชชยั    กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการพิเศษ 
10. นางเอพริล ศรีวิกรม์  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สํานกักลยทุธ์องค์กร 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ  
1) จดัทําและนําเสนอแผนยทุธศาสตร์ 
2) จดัทําและนําเสนองบประมาณประจําปี (Annual Estimate) 
3) นําเสนองบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทนุท่ีมีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท 
4) นําเสนอการแตง่ตัง้ผู้บริหารท่ีรายงานตรงตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5) พิจารณาอนมุติัการดําเนินการต่าง  ๆ แทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ดงันี ้
5.1) รายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ 
5.2) รายการท่ีเก่ียวกบับริษัทย่อยและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหาร 
5.3) การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัศนูย์การค้าทกุแห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอนัเป็น

การประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
5.4) อนมุติังบประมาณการลงทนุท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท 
5.5) รายการอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

สรุปการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการนโยบาย
ความเส่ียง 

1. นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ C - - - 
2. นายไพฑรูย์ ทวีผล M C - C 
3. นางสนุนัทา ตลุยธญั M M M - 
4. นายการุณ กิตติสถาพร  M M C - 
5. นางโชติกา สวนานนท์ M M - - 
6. นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ M - - - 
7. นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ M - - - 
8. นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ M - A - 
9. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ M - M - 
10. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ M - - M 
11. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ M - A M 
12. นายปรีชา เอกคณุากลู M - - M 

 
หมายเหต ุ: 
C-Chairman  หมายถึง  ประธาน 
M-Member  หมายถึง  กรรมการ 
A-Advisory  หมายถึง  ท่ีปรึกษา 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณา
เปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนมีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจําทกุปี 

  ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2558 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 มีวงเงินไม่เกิน  12,000,000 บาท โดยมีอตัรา
โครงสร้างคา่ตอบแทนดงันี ้
 

 
ประเภทค่าตอบแทน 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

1. ค่าตอบแทนประจาํไตรมาส (บาท/ไตรมาส)  

 - ประธานกรรมการ 138,000 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 127,000 

 - กรรมการตรวจสอบ 98,000 

 - กรรมการ 81,000 
2. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครัง้)  

 - ประธานกรรมการ 57,500 

 - กรรมการ 40,000 

3. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้)  

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 65,000 

 - กรรมการตรวจสอบ 50,000 

4. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรวมที่ปรึกษา (บาท/ครัง้) 23,000 

5. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการนโยบายความเส่ียง (บาท/ครัง้) 23,000 

วงเงนิที่ขออนุมัตจิากผู้ถือหุ้น 12,000,000 

หมายเหต ุ: กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารง  
 ตําแหน่งตา่งๆ ในคณะกรรมการชดุย่อย 

 
ค่าตอบแทนประจําไตรมาสและค่าเบีย้ประชมุในปี 2558 ท่ีคณะกรรมการได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัท

และกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 10,612,843 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทน
กรรมการดงันี ้  
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 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 

รวม

(บาท)

รายชื่อกรรมการ

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 6/6 - -  - 552,000 345,000  - - - 897,000

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 6/6 11/11 - 3/3 508,000 240,000 715,000 - 69,000 1,532,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 1 กรรมการอิสระ 2/2 3/3 1/1  - 123,846 80,000 150,000 23,000 - 376,846

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการอิสระ 6/6 10/11 3/3  - 392,000 240,000 500,000 69,000 - 1,201,000

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

5. นายการุณ กิตติสถาพร 2 กรรมการอิสระ 6/6 11/11 3/3  - 392,000 240,000 550,000 69,000 - 1,251,000

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

6. นายครรชิต บุนะจินดา 3 กรรมการอิสระ 5/5 - 3/3 2/2 243,000 200,000  - 69,000 46,000 558,000

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

7. ดร.วิรไท สันติประภพ 4 กรรมการอิสระ 3/3 3/4 - - 167,725 120,000 150,000 - - 437,725

กรรมการตรวจสอบ

8. นางโชติกา สวนานนท์ 5 กรรมการอิสระ 1/1 2/2 - - 92,272 40,000 100,000 - - 232,272

กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ

นโยบายความ

เสี่ยง

ประชุม 3 ครั้ง

ค่าตอบแทนราย

ไตรมาส

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการสรรหา

และกําหนด

ค่าตอบแทน

ตําแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

ประชุม 6 ครั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

ค่าตอบแทน

ประชุม 3 ครั้ง
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 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 

รวม

(บาท)

รายชื่อกรรมการ

9. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 4/6 - -  - 324,000 160,000  - - - 484,000

10. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/6 - -  - 324,000 240,000  - - - 564,000

11. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/6 - 3/3  - 324,000 240,000  - 69,000 - 633,000

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

12. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 6 กรรมการ 6/6 - 2/3  - 324,000 240,000  - 46,000 - 610,000

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

13. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/6 - - 2/3 324,000 240,000  - - 46,000 610,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

14. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 5/6 - 3/3 3/3 324,000 200,000  - 69,000 69,000 662,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

15. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ 6/6 - - 3/3 324,000 240,000  - - - 564,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

4,738,843 3,065,000 2,165,000 414,000 230,000 10,612,843

หมายเหตุ: 6  ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตัง้แต่วันที่ 17 กันยายน 2558

หมายเหตุ: 5  ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 25 กันยายน 2558 และดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง

รวม

หมายเหตุ: 1  ครบกําหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

คณะกรรมการ

นโยบายความ

เสี่ยง

ประชุม 3 ครั้ง

ค่าตอบแทนราย

ไตรมาส

หมายเหตุ: 2  ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตัง้แต่วันที่ 24 เมษายน 2558

หมายเหตุ: 3  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 17 กันยายน 2558

หมายเหตุ: 4  ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 24 เมษายน 2558  และดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 25 กันยายน 2558

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการสรรหา

และกําหนด

ค่าตอบแทน

ตําแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

ประชุม 6 ครั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

ค่าตอบแทน

ประชุม 3 ครั้ง
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืน
ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ  

นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความ
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจําปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้ CEO และผู้บริหารสร้าง
ความมัน่คงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ค่าตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจําทุกปี เพ่ือนําผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากําหนด
คา่ตอบแทนของ CEO ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนสั  

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง: CEO พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูเป็นรายบคุคล
เป็นประจําทกุปี เพ่ือนําผลประเมินดงักลา่วมาประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูในรูปแบบของ
เงินเดือนและโบนสั  

 
สําหรับคา่ตอบแทนท่ีให้แก่ผู้บริหารในปี 2558 มีดงันี ้

 เงนิเดือนและโบนัส 
บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือนและโบนัส สําหรับผู้บริหารจํานวน 12 คน รวมทัง้สิน้ 

109,771,622 บาท    

 เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารจํานวน 12 คน รวมทัง้สิน้ 6,526,600.40 

บาท 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

8.3 บุคลากร 

ข้อมูลด้านบุคลากร 
จํานวนบคุลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ภูมภิาค/ปี 2554 2555 2556 2557 2558 

สาํนักงานใหญ่* 725 896 834 990 1,012 

ภาคกลาง 1,442 [10] 1,364 [10] 1,358 [10] 1,391 [12] 1,696 [13] 

ภาคตะวันออก 339 [3] 327 [3] 320 [3] 287 [4] 381 [4] 

ภาคเหนือ 312 [3] 342 [4] 400 [5] 392 [5] 405 [5] 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 237 [2] 269 [3] 271 [3] 264 [3] 276 [3] 

ภาคใต้ - 76 [1] 172 [2] 237 [3] 329 [4] 

รวมบุคลากรสาขา 2,330 [18] 2,378 [21] 2,521 [23] 2,571 [27]** 3,087 [29] 

รวมทัง้หมด 3,055 3,274 3,355 3,561 4,099 

หมายเหต:ุ [x] แสดงจํานวนสาขาในภมิูภาคนัน้ ๆ 
  * นบัรวมพนกังานในโครงการหลงัสวนโคโลเนต 

** นบัรวมจํานวนบคุลากรท่ีรับเพ่ือโครงการเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกตและเซน็ทรัลพลาซา ระยอง ท่ีเปิดดําเนินการในปี 2558 

 

จาํนวนพนักงานแบ่งตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 2,097 51% 

หญิง 2,002 49% 

 

จาํนวนพนักงานแบ่งตามอายุ 

อายุ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

อายุ 18 – 30 ปี 1,494 36% 

อายุ 31 – 45 ปี 2,196 54% 

อายุ 46 – 60 ปี 404 10% 

อายุ 61 ปีขึน้ไป        5 < 1% 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

จาํนวนพนักงานแบ่งตามอายุงาน 

อายุงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระหว่างทดลองงาน 210 5% 

4 เดือน – 1 ปี 745 18% 

1 – 3 ปี 870 21% 

3 – 5 ปี 601 15% 

5 – 9 ปี 686 17% 

9 –15 ปี 638 15% 

มากกว่า 15 ปี 349 9% 

 

จาํนวนพนักงานแบ่งตามระดับงาน 

ระดับงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับปฏบัิตกิาร 2,977 73% 

ระดับหัวหน้างาน 684 17% 

ระดับจัดการ 381 9% 

ระดับผู้บริหาร 57 1% 

 

ผู้บริหารระดับสูงแบ่งตามเพศ (ระดับผู้อาํนวยการขึน้ไป) 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ผู้บริหารชาย 36 63% 

ผู้บริหารหญิง 21 37% 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

จาํนวนพนักงานแบ่งตามภูมลิาํเนา 

ภาค จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ภาคกลาง 2,708 66% 

ภาคเหนือ 405 10% 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 276 7% 

ภาคตะวันออก 381 9% 

ภาคใต้ 329 8% 

 

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ 

 ในส่วนของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์นัน้ก็เป็นอีกส่วนท่ีองค์กรให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก ดงันัน้
ในปีท่ีผ่านมาส่วนงานด้านการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างต่าง ๆ ให้
สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการประเมินค่างาน (Job Evaluation) เพ่ือให้ CPN สามารถเทียบเคียง
ตําแหน่งงานกบัตลาดแรงงานได้อย่างถกูต้อง รวมทัง้การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน เพ่ือให้มัน่ใจว่า CPN มีอตัราการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน นอกจากนัน้แล้ว ยังมีการทบทวนด้านผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง CPN มีความตัง้ใจท่ีจะให้ระบบการบริหารค่าตอบแทน เป็นอีก
ระบบหนึ่งท่ีจะสนบัสนนุการบริหารทรัพยากรมนษุย์และพฒันาองค์กรของ CPN ให้เป็นระดบัชัน้นําของกลุ่มธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 
 

ระดับพนักงาน เงนิสมทบของพนักงาน เงนิสมทบของบริษัท 

ระดบัพนกังาน ร้อยละ  3 ของเงินเดือน ร้อยละ  3 ของเงินเดือน 
ระดบัจดัการ ร้อยละ  5 ของเงินเดือน ร้อยละ  5 ของเงินเดือน 
ระดบัผู้บริหาร ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ร้อยละ 10 ของเงินเดือน 

 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
รูปแบบค่าตอบแทน

(บาท) / ปี 
2554 2555 2556 2557 2558 

เงินเดือน โบนสั เงิน
สมทบกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพ และสวสัดิการ 

1,500,423,000 1,729,615,360 1,894,388,387 2,139,936,766 2,480,521,812 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 
การสรรหากรรมการ 

 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไม่พอดี ให้ออกจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง และกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งนัน้มีสทิธิได้รับเลือกตัง้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้ 

ทัง้นี  ้กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้
โดยรวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทกุวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพ่ือความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบติัหน้าท่ีใน
ฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วันท่ี 27 กันยายน 2556 เป็นต้นไป และไม่มีผลย้อนหลงัสําหรับ
กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งก่อนการแตง่ตัง้กรรมการในปี 2551  

 

 หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทาง

ตา่ง ๆ ดงันี ้ 
- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

รับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคล

เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดยแจ้ง

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกบั

วิธีการเสนอและขัน้ตอนการพิจารณา ทัง้นี ้ในปี 2558 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

- พิจารณาจากทําเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือของ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการจดัทําข้อมลูดงักลา่ว 

- ช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาเหน็สมควร 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและ
กลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนัน้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ เลือกตัง้
กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง

เสียง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง เป็นเสียงชีข้าด 

กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บคุคลเข้า
เป็นกรรมการแทนดงักลา่วต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ ดร.วิรไท  สันติประภพ เป็น
กรรมการอิสระ แทนนายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์ ซึ่งครบกําหนดออกตามวาระ อย่างไรก็ตาม ดร.วิรไท สนัติประภพ ได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตัง้แต่วันท่ี 25 กันยายน 2558 เพ่ือเข้ารับตําแหน่งผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม โดย
เสนอแต่งตัง้นางโชติกา สวนานนท์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.วิรไท สนัติประภพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัแต่งตัง้ตามที่เสนอ โดย
มีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2558 และแต่งตัง้ให้นางโชติกา สวนานนท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2558 
 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ จดัให้มีการพบปะกนัระหวา่งกรรมการใหมแ่ละคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 

และมีการจดัปฐมนิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของกรรมการและอธิบายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม ่โดยประกอบด้วยการนําเสนอข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้

1. เป้าหมาย วิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

2. สรุปโครงสร้าง แผนผงัองค์กรและคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

3. สรุปลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

4. สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 

5. สรุปนโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

6. สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โครงการในปัจจบุนัและโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้

กรรมการใหมไ่ด้มีพืน้ฐานข้อมลูเพียงพอและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ้สํานกัเลขานกุารบริษัทได้จดัเตรียมและนําสง่เอกสารแก่กรรมการใหมด่งันี ้
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1. คู่มือกรรมการ ซึง่มีเนือ้หาประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมของบริษัทฯ นโยบายการกํากบั

ดแูลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ข้อบงัคบับริษัทฯ หนงัสือบริคณห์สนธิ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

ข้อแนะนําการให้สารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2. เอกสารแนะนําบริษัทฯ 

3. ระเบียบบริษัทวา่ด้วยเร่ืองการควบคมุเก่ียวกบัสารสนเทศภายในของบริษัทฯ 

4. ระเบียบวา่ด้วยการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ 

5. นโยบายการรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และเอกสารเพ่ือจดัทํารายงานการมีสว่น

ได้เสีย 

6. รายงานประจําปี 3 ปีย้อนหลงั ซึ่งมีข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 

ตลอดจนรายละเอียดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

7. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทย้อนหลงั 1 ปี 

8. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลงั 1 ปี 

9. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี 

10. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายความเส่ียงย้อนหลงั 1 ปี 

ทัง้นี ้ในปี 2558 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 2 คน ได้แก่ ดร.วิรไท สนัติประภพ และนางโชติกา สวนานนท์  
 

การสรรหาผู้บริหาร 

 การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 

เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพจิารณาอนมุติั เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัตอ่ไป  

 การสรรหาผู้บริหาร  
กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมกบัตําแหน่งและหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการ
คดัเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบคุคลของฝ่ายบริหารทนุมนษุย์และพฒันาองค์กร 

 
แผนพัฒนาผู้สืบทอดตาํแหน่งงาน  
 CPN กําหนดแผนพฒันาผู้ สืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) ทัง้นี ้ในระดบักรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กรเป็นผู้ ดําเนินการผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ระดบัองค์กร (Corporate PDC) ซึง่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน 
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   การจดัทํา Succession Plan จะดําเนินการสําหรับตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูท่ีได้รับการพิจารณาว่าเป็น Critical 
Position โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายท่ีุใกล้ครบเกณฑ์เกษียณ (60 ปี) ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมี
แนวโน้มเป็นท่ีต้องการของตลาด รวมไปถึงภาวะสุขภาพของผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
เกณฑ์อยู่ในระดบัท่ีจดัเป็น Critical Position จะวางแผนหาผู้ สืบทอดตําแหน่งร่วมกบัผู้บริหารสงูสดุของสายงาน และจดัทํา
แผนพัฒนาร่วมกับผู้ บังคับบัญชา ซึ่งประกอบด้วย “การวางแผนอาชีพ” (Career Plan) และ “แผนพัฒนารายบุคคล” 
(Individual Development Plan) เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพฒันาต่อไป ทัง้นี ้ในทกุขัน้ตอนของการดําเนินงานจะรายงานให้ 
Corporate PDC รับทราบและพิจารณาเป็นระยะ ๆ ตามกําหนด รวมถึงการรายงานให้ท่ีประชมุ CG Corporate PDC 
รับทราบตามกําหนดด้วยเช่นกนั 
  ในการดแูลและพฒันาศกัยภาพผู้บริหารและพนกังานเพ่ือเตรียมความพร้อมตาม Succession Plan ท่ีวางไว้นัน้ 
CPN มีการดําเนินการดงันี ้

 การพฒันาผ่านหลกัสตูรอบรม (Internal Training Program) ท่ีได้รับความร่วมมือจาก Academy Team 

โดยจดัหลกัสตูรแบง่ตามระดบัตําแหน่ง ได้แก่  

- กลุ่มหลกัสตูรด้านทกัษะการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจดัการ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ การลําดบัความสําคญัและการบริหารเวลา 

- กลุ่มหลกัสตูรด้านทกัษะการเป็นผู้ นํา ได้แก่ การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง การสร้างแรงบนัดาลใจและ

จงูใจ การให้ Feedback การส่ือสาร 

 การพฒันาผ่านหลกัสตูรระยะสัน้สําหรับผู้บริหารระดบัสงู (Executive Short Course) ทัง้หลกัสตูรภายใน

และตา่งประเทศ เพ่ือติดตามความรู้และแนวโน้มใหม ่ๆ ของการบริหาร และเป็นการสร้างเครือข่าย 

 การพฒันาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ (Non-Training Program) อาทิเช่น 

- Field Trip: การไปดงูานต่างประเทศ โดยเย่ียมชมศนูย์การค้าชัน้นําระดบัแนวหน้าของประเทศต่าง ๆ 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และได้สมัผสัจากประสบการณ์จริง 

- Project Assignment: มอบหมายงานเพ่ือให้ได้ฝึกฝนทกัษะในหวัข้อท่ีต้องการพฒันาและฝึกฝนการ

ทํางานแบบ Cross Function 

- Meeting: การให้เข้าร่วมการประชุมท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์องค์กร การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การพฒันา

กระบวนการทํางาน 

- Job Rotation: เร่ิมต้นจากกลุม่ผู้บริหารระดบักลางและสงู เพ่ือเพิ่มประสบการณ์และเตรียมพร้อมสําหรับ

ระดบัตําแหน่งท่ีสงูขึน้ รวมถงึรองรับการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศในอนาคต 

 การดแูลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามหลกั Performance-based Pay ท่ีโปร่งใส เหมาะสม และเป็นธรรม 

ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัด้านค่าตอบแทนเม่ือ

เปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกนั เพ่ือเป็นแรงจงูใจและรักษาบคุลากรให้พร้อมเติบโตไป

กบับริษัทฯ ในระยะยาว 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาและดูแลพนักงาน  
บุคลากรทุกคน ทุกระดบัของ CPN เป็นทรัพยากรท่ีสําคญัย่ิงในการขับเคล่ือนและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัให้กบัธุรกิจ ดงันัน้จึงกําหนดให้การพฒันาและบริหารทรัพยากรบคุคลเป็นหนึ่งในกลยทุธ์องค์กร ทัง้นีน้อกเหนือจาก
การดแูลบุคลากร ให้มีความสขุและมีความผกูพนัต่อองค์กรเพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ลกูค้า คู่ค้าและชุมชน 
CPN ยงัเน้นการพฒันาบคุลากรให้พร้อมสูก่ารเป็นผู้ นําและทีมงานท่ีเข้มแข็งมีศกัยภาพในการบริหารและดําเนินงานอย่าง
มืออาชีพ โดยในปี 2558 กําหนดกลยทุธ์การดําเนินงานด้านพฒันาองค์กรและบคุลากรภายใต้ 2 แผนงานหลกั คือ แผนงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสมคัรบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในและการจัดทําแผนงานระยะกลางและ
ระยะยาวในการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ควบคู่กบัแผนงานการรักษาบุคลากร มีการติดตามตวัชีว้ดัและผล
การดําเนินงานผ่านกระบวนการติดตามแผนกลยุทธ์โดยคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรระดับ
องค์กร  

 
เพิ่มศักยภาพในการสรรหาและจ้างงาน  

ในปี 2558 CPN ได้เพิ่มประสิทธิผลในการนําวิธีการและแนวทางในการรับสมคัรพนกังานผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกบัลกัษณะความต้องการทางธุรกิจและค่านิยมองค์กรควบคู่กบัการให้ความสําคญัในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิ
มนษุยชนตามหลกัสากล มีการปฏิบติัตอ่ผู้สมคัรหรือผู้ ท่ีสนใจจะร่วมงานกบับริษัททกุคนด้วยความเสมอภาค ความเท่าเทียม
กันและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกพืน้ฐานของแต่ละปัจเจกบุคคลในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา 
เผ่าพันธุ์  เพศ อายุ หรือความทุพพลภาพ ตลอดจนลักษณะส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
คณุสมบติัของแต่ละตําแหน่งงานตามคณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ทกัษะส่วนบคุคลและข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ี
จําเป็นกบังานนัน้เป็นสําคญั  

นอกจากการสรรหาบคุลากรตามแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ CPN มีนโยบายนําศกัยภาพในการเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการ
บริหารศนูย์การค้าไปส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาของประเทศไทย ในปี 2558 CPN ได้เร่ิมดําเนินโครงการ Work 
Integrated Learning หรือ WIL โดยร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในโครงการจดัการเรียนการสอนเชิงบรูณาการท่ี
เน้นการทํางานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้เชิงวิชาการควบคู่กบัทกัษะและความเข้าใจในการทํางาน
จริงในด้านงานระบบของศนูย์การค้า โดยรับสมคัรนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
เข้าปฏิบติังานกบั CPN ควบคู่กบัการศกึษาต่อในระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรเทียบโอน 3 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึง่ CPN เช่ือมัน่ว่าโครงการ WIL จะมีสว่น
ช่วยสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เน่ืองจากเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ ให้มีทกัษะทางวิชาชีพโดยมีรายได้ควบคู่ไปกบัการเรียน ซึง่จะช่วยสร้างสร้างองค์ความรู้ด้าน
การพฒันาบคุลากรด้านงานระบบของศนูย์การค้าในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี ้โครงการ WIL ยงัช่วยให้ CPN สามารถ
สรรหาและสร้างบคุลากรด้านงานระบบของศนูย์การค้ารุ่นใหม่ได้ตามการเติบโตและการขยายตวัของบริษัทฯ ปัจจบุนั CPN 
รับนกัศกึษาโครงการ WIL เข้าปฏิบติังานกบับริษัทฯ จํานวน 17 ราย 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

CPN ตระหนกัถึงความสําคญัของพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการด้านการคุ้มครอง
การมีงานทํา ให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสงัคม ซึ่งจะ
เป็นพลงัสําคญัในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ  นอกจากนีต้ามมาตรา 35 กําหนดให้นายจ้างสามารถ
ใช้มาตรการอ่ืนแทนการจ้างงาน โดย CPN ได้จ้างงานคนพิการเข้าทํางานในตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการงานระบบ จํานวน 1 
ตําแหน่งและจัดสถานท่ีให้ผู้ พิการ จํานวน 38 ราย เข้ามาจําหน่ายสินค้าหรือบริการภายในศูนย์การค้าสาขาต่าง ๆ 
นอกจากนัน้ CPN ยงัสนบัสนนุให้พนกังานได้มีโอกาสโอนย้ายกลบัไปทํางานในโครงการท่ีตัง้อยู่ในภมิูลําเนาเดิมของตน เพ่ือ
เสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสขุในการทํางาน อีกทัง้เป็นการให้พนกังานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปณิธานของ CPN ท่ี
ปรารถนาจะยกระดบัความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถ่ินให้ดีขึน้และกระจายรายได้ไปสู่ภมิูภาค โดยในปี 2558 CPN มี
อตัราการรับพนกังานใหมจํ่านวน 1,227 คน ดงัแสดงในตาราง 
 
สัดส่วนการรับพนักงานใหม่แบ่งตามภูมภิาค 
 

ภาค จาํนวน (คน) % 

กลาง 855 70 

เหนือ 46 4 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 38 3 

ตะวันออก 187 15 

ใต้ 101 8 

 

 

ลกัษณะการกระจายตวัของพนักงานใหม่เป็นไปตามอตัราการเติบโตของธุรกิจในแต่ละภูมิภาค  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประชากรท่ีมีภมิูลําเนาอยูใ่นภาคกลาง สว่นพนกังานท่ีขอโอนย้ายงานกลบัภมิูลําเนามีจํานวน 97 คน เฉพาะการขอโอนย้าย
ไปยังโครงการใหม่ 3 แห่ง คือ โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และ
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ คิดเป็นสดัสว่น 29% ของจํานวนพนกังานทัง้หมดใน 3 โครงการดงักลา่ว 

 

แผนงานระยะกลางและระยะยาวในการพฒันาบคุลากรใหมี้ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

CPN ยดึถือแนวทางการพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญในทกัษะต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างความเป็นเลศิทางวิชาชีพ ตอบสนองตอ่ความต้องการขององค์กรและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การดแูลรับผิดชอบของ CPN Academy โดยมีคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรกํากบัดแูล 
เพ่ือให้การพฒันาบคุลากรเป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยประกอบด้วยการพฒันาตามระดบัตําแหน่งงาน และสาย
งานแบ่งเป็นการอบรมตามภูมิภาคในห้องเรียน และผ่านระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส์ (E-Learning) ซึ่งมี
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ทัง้หมด 13 หลกัสตูร และมีการจดัหลกัสตูรการพฒันาท่ีหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) โปรแกรมเตรียม
ความพร้อมสําหรับพนกังานใหม่ (On-boarding Program) (2) ความรู้ด้านการพฒันาและบริหารศนูย์การค้าหรือความรู้
เฉพาะสายงาน (Functional Course) (3) ค่านิยมหลกัขององค์กร จรรยาบรรณของคน CPN (Code of Conduct)และ
มาตรฐานท่ีเก่ียวเน่ืองในการปฏิบติังาน (4) ความรู้ด้านการบริหารจดัการ (5) การพฒันาภาวะผู้ นําในแต่ละระดบัอย่าง
เหมาะสม (6) ความรู้ด้านภาษาและวฒันธรรม 

นอกจากนัน้ CPN Academy ได้ร่วมกบักลุม่เซ็นทรัลในการจดัโครงการ CEO Sharing Forum เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารระดบักลางร่วมรับฟังประสบการณ์ในการบริหารงานจากผู้บริหารระดบัสงูจากบริษัทต่าง ๆ ในกลุม่เซ็นทรัล ซึง่ในปี 
2558 ได้จดัไปแล้ว 3 ครัง้  

 
 

ในปี 2558 CPN Academy ได้จดัการอบรมหลกัสตูรภายในทัง้สิน้ 75 หลกัสตูร มีบคุลากรเข้าอบรมในหลกัสตูรต่าง 
ๆ ทัง้อบรมในห้องเรียนและผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิคส์เพิ่มขึน้ 34% จากปีท่ีแล้วผลประเมินความพงึพอใจต่อการจดัการฝึกอบรม
ในภาพรวมเพ่ิมขึน้ 2.25% และจํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปีของบคุลากร CPN มีจํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียคน
ละ 20 ชัว่โมงตอ่ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทหลักสูตร % 

ความรู้เฉพาะสายงาน 42 

ความรู้ด้านการบริหารจดัการ  4 

ค่านิยมและมาตรฐานที่เก่ียวเน่ือง

ในการปฏบิตังิาน 
39 

การพฒันาภาวะผู้นํา  4 

อ่ืนๆ เช่น การเตรียมความพร้อม

สาํหรับพนักงานใหม่ และ ความรู้ 11 
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หมายเหต:ุ ในปี 2556 – 2557 CPN เร่ิมใช้โปรแกรม SAP ซึง่เป็นซอฟต์แวร์ (Software) ระบบการจดัการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource 
Planning หรือ ERP) จึงมีการฝึกอบรมบุคลากรจํานวนมากให้มีความพร้อมใช้งานระบบได้ ส่งผลให้จํานวนชัว่โมงการฝึกอบรมของพนกังานต่อคนต่อปี เพ่ิม
มากขึน้ใน 2 ปีดงักลา่ว สําหรับปี 2558 การใช้งานระบบ SAP คอ่นข้างเสถียรแล้ว ดงันัน้ จงึมีการฝึกอบรมให้เฉพาะพนกังานใหมเ่ท่านัน้ 
 

ทัง้นี ้เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลของการพฒันาทกัษะและความสามารถในการทํางานของพนกังาน จึงปรับแนวทางในการ
พฒันาบคุลากรให้มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติังานจริง (On the job training) และการให้คําแนะนําของผู้บงัคบับญัชา
มากขึน้แทนการฝึกอบรมในห้องเรียน รวมทัง้ได้มีการจดัโครงการปรับปรุงคณุภาพงานผ่านกิจกรรมกลุ่มคณุภาพ Dream 
Team เป็นปีท่ี 7 ต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาบคุลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดเป็นระบบ และนําไปใช้ได้จริง โดยในปี 2558 
มีการนําเสนอโครงการ Dream team ทัง้หมด 97 โครงการจากทัง้หมด 19 สาขา โดย 23 โครงการเป็นโครงการท่ีเก่ียวกบั
การอนรัุกษ์พลงังานและการให้บริการ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายหลกัของบริษัท 

CPN ได้กําหนดแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ระยะกลางโดยขยายผลโครงการ 
Management Trainee ร่วมกบักลุม่เซ็นทรัลและโปรแกรม GM Trainee และกําหนดแผนระยะยาวเพ่ือเตรียมกําลงัคนและ
ทีมงานให้พร้อมสําหรับการเติบโตในสายอาชีพเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเน่ืองทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้บงัคบับญัชาจะเป็นผู้ กําหนดแผนการพฒันาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Individual 
Career Development Plan) ซึง่ประกอบไปด้วย การวางแผนอาชีพ (Individual Career Plan) ควบคู่กบัแผนการพฒันา
รายบคุคล (Individual Development Plan หรือ IDP) พนกังานจะได้รับการติดตามความคืบหน้าของแผนการพฒันา
รายบคุคล (IDP) และรับข้อมลูป้อนกลบัจากผู้บงัคบับญัชาทกุ ๆ 6 เดือน  โดยจะใช้กรอบการประเมินศกัยภาพของบคุลากร
กรอบเดียวกันในทุกระดับตําแหน่งและทุกสายงาน ผลการประเมินศักยภาพท่ีได้จะใช้ในการพิจารณาควบคู่กับผลการ
ประเมินการปฏิบติังานประจําปี และใช้พิจารณาค้นหาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู (Potential Consensus) และรับรองผลกลุม่
พนกังานเก่งและดี เพ่ือรับการพฒันาศกัยภาพด้านตา่ง ๆ ตอ่ไป 

สําหรับตําแหน่งงานท่ีสําคญั CPN ยงัคงดําเนินการอยา่งตอ่เน่ืองในการจดัทําแผนพฒันาผู้ สืบทอดตําแหน่งงาน 
(Succession Plan) สําหรับผู้บริหารระดบัสงูขององค์กร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแผนงานการพฒันาผู้ นําให้พร้อมเติบโตไปกบั
การขยายตวัขององค์กร 

 

ช่ัวโมงการอบรมเฉล่ีย/พนักงาน/ปี 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

แผนงานการรักษาบุคลากรและเพิ่มความผูกพันกับองค์กร 

ช่องทางการรบัฟังเสียงและมีส่วนร่วมของพนกังาน 

ช่องทาง ความถ่ี ดําเนินงานโดย การตอบสนอง 
สว่นกลาง สาขา 

พบปะและเย่ียมเยียนโดยผู้บริหาร
และทีมงาน 

รายไตรมาส   ข้อมลูท่ีได้รับจะจดัแบง่เป็น  
(1) ประเด็นท่ีสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้
ในทันทีภายในหน่วยงาน ดําเนินการแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตอ่ไป  
(2) ประเด็นติชม เสนอแนะ และช่ืนชมเพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง จะนําเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ รวบรวมเป็นแผน
ดํ า เ นิ น ง า น  เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการทรัพยากรมนษุย์ตามลําดบั
ขัน้  
(3) ประเด็นข้อร้องเรียน จะเข้าสู่
กระบวนการรับข้อร้องเรียนและดําเนินการ
ตามกลไกตอ่ไป  
 

การประชมุร่วมกนั รายวนั 
รายเดือน  
รายไตรมาส 

  

รับฟังความคิดเหน็ /ข้อเสนอแนะ รายวนั   
รับข้อร้องเรียนผ่าน  ตู้ ปณ  .  และ
กลอ่งรับข้อร้องเรียน  

รวบรวมราย
เดือน 

  

Whistleblower@cpn.co.th และ 
CEO@cpn.co.th 

   

สํ า ร ว จคว ามผู กพัน และคว าม   
พงึพอใจของพนกังาน 
(Employee Opinion Survey: EOS) 

รายปี   

 

CPN ดแูลและเพิ่มระดบัความความผกูพนัของพนกังาน พร้อมรักษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพ ผ่านแนวทางในการดแูล
พนกังาน ได้แก่ 

 ด้านสวสัดิการและผลตอบแทน 

มีการให้บริการบคุลากรด้านสวสัดิการท่ีสงูกวา่ตลาดแรงงานทัว่ไปได้แก่ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลทัง้กรณีผู้ ป่วย
ในและผู้ ป่วยนอก เงินช่วยเหลือการศกึษาบตุรธิดาของพนกังานและตวัพนกังานท่ีมีความประสงค์จะศกึษาต่อ เงินช่วยเหลือ
การสมรส เงินช่วยเหลือกรณีทําศพบุคคลในครอบครัว เงินกู้ฉุกเฉินกรณีจําเป็นเร่งด่วนสําหรับพนักงาน โดยมีระบบการ
ประเมินผลตอบแทนแบ่งเป็น การประเมินผลงานตามตวัชีว้ดั และการประเมินพฤติกรรมและทศันคติ ซึ่งจะมีการประเมิน
รายคร่ึงปีและให้ผลตอบแทนรายปี 

 ด้านการบริหารงานของผู้ นําระดบัสงู 

จดัทําการส่ือสารในแตล่ะระดบัทัง้ในแนวด่ิงและแนวราบ เช่น 
o Annual Meeting Conference คือการประชมุผู้บริหารระดบัสงูรายปีในกําหนดกลยทุธ์องค์กร 

o Performance Review คือการประชมุผู้บริหารระดบัสงูในการติดตาม แผนการดําเนินงานตามแผนกล

ยทุธ์องค์กร ประชมุรายไตรมาส 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

o Management Information Meeting คือการประชมุระดบัจดัการเพ่ือให้ผู้บริหารส่ือสารชีแ้จงเก่ียวกบั

แนวทางการจดัการสถานการณ์ตา่ง ๆ และการดําเนินตามกลยทุธ์ ประชมุรายปี 

o Communication day คือกิจกรรมผู้บริหารระดบัสาขา/ฝ่าย พบปะพนกังาน เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ

จดัการสถานการณ์ตา่ง ๆ และผลการดําเนินตามแผนงานสาขา/ฝ่ายให้พนกังานรับทราบและแสดงความ

คิดเหน็ป้อนกลบั 

o การประชมุระดบัสายงาน/ ฝ่าย/ แผนกคือการประชมุท่ีแตล่ะสายงาน/ ฝ่าย/ แผนกจดัขึน้เพ่ือกําหนดแผน

ดําเนินงาน และติดตามงาน  

 ด้านโอกาสในการพฒันาและการเติบโต 

ทบทวนความเหมาะสมของดัชนีชีว้ัดรายบุคคลในแต่ละปี  ปรับปรุงกระบวนการและกลไกการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพให้กระชบัขึน้ เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติังานจริง (on-the-job-training) และการอบรมความรู้
เพิ่มเติมผา่นการจดัหลกัสตูรของ CPN Academy และจากการสรรหาให้ตรงกบัแผนการพฒันาศกัยภาพรายบคุคล 

 ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทํางาน 

ด้านกายภาพ ได้จดัโครงการปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้สามารถรองรับบคุลากรท่ีเพิ่มขึน้ ภายใต้การบริหารจดัการ
พืน้ท่ีท่ีมีอยู่อย่างจํากดั ควบคู่กบัโครงการ “Big Cleaning Day” เพ่ือจดัระเบียบสถานท่ีทํางานให้สะอาด เรียบร้อย สะดวก
และปลอดภยั สว่นด้านวฒันธรรมองค์กร CPN เน้นยํา้การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และเท่าเทียมโดยมีผู้บริหารระดบัสงู
เป็นต้นแบบ ให้เสรีภาพและเคารพในสทิธิของบคุลากรในการรวมกลุม่อย่างเสรีภายใต้หลกับรรษัทภิบาล ไม่ปิดกัน้การหารือ
แบบรายบคุคลหรือรายกลุ่ม หรือการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของปัจเจกบคุคล ทัง้นี ้ CPN ไม่มีการจดัตัง้
สหภาพแรงงานภายในองค์กร และไม่มีบุคลากรใดของบริษัทร่วมอยู่ในสหภาพแรงงานอ่ืน ส่วนด้านการเสริมสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการทํางานนัน้ มีแนวทางในการเสริมสร้างให้พนกังานมีความสขุในทกุ ๆ วนัทํางาน มีการจดักิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของทีม และเพิ่มพูนสมัพนัธภาพอนัดีภายในหน่วยงานให้แน่นแฟ้นมากย่ิงขึน้ ผ่านกิจกรรมสาน
สมัพนัธ์ท่ีปรับเฉพาะ (Customized activities) ตามวฒันธรรมย่อยของแต่ละหน่วยงานภายใต้หวัข้อ “CPN Stronger 
Together”  

หวัข้อ ผลการดําเนินงานปี 2558 แผนปี 2559 
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ผกูพนักบัพนกังาน 

 ดําเนินงานตามแผนงานเพ่ิมความผูกพัน
องค์กรของพนกังานโดยดชันีชีว้ดัด้านความ
ผูกพันพนักงานอยู่ ในระดับเป็นไปตาม
เป้าหมายติดตอ่กนั 3 ปีและมีคะแนนเพิ่มขึน้ 
36% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว * 

 ดําเนินการตามแผนเสริมสร้างความผูกพัน
ทั ง้หมด  106  แผนย่อย  ขับเค ล่ือนโดย
คณะทํางาน People Team และ EOS 
Change Agent ในแต่ละหน่วยงาน มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการ

 เพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครงานทาง
ออนไลน์ และช่องทางการสรรหากําลงัคนให้
ตรงกบัการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหมม่ากขึน้ 

 ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการพฒันา
ความก้าวหน้าในอาชีพและเติบโตในสาย
งานหรือข้ามสายงานควบคู่กับการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ผ่ า น ก า ร ส อ น ง า น จ า ก
ผู้บงัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงานโดยตรง 

 ดําเนินงานตามแผนสร้างความร่วมมือร่วม
ใจในการทํางานอย่างมีประสทธิภาพให้เป็น
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสาขา ระดับ
หน่วยงาน ระดบัสายงานและระดบัองค์กร 

 ดําเนินงานตามแผนงานรักษาบคุลากร เพ่ือ
ลดอตัราการพ้นสภาพงานของพนักงานท่ีมี
ศกัยภาพ (Regrettable loss) โดยดชันีชีว้ดั 
% Regrettable loss ลดลงตามเป้าหมาย 

วฒันธรรมองค์กร 

*ปรับปรุงวิธีการคํานวณคะแนนความผกูพนัพนกังานใน ปี 2557 ท่ีใช้เทียบปี 2558 เน่ืองจากเปล่ียนวิธีการคํานวณ 

(รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริหารและดแูลพนกังาน ท่ี www.cpn.co.th/sustainability)  
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

9. การกาํกับดูแลกจิการ 

นบัตัง้แต่ปี 2547 คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อนัจะนําไปสู่การเติบโต
อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

จรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกบัแนว
ปฏิบติัท่ีดีทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นประจําทกุปี อาทิ หลกัเกณฑ์ของ Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) และแนวปฏิบติัท่ีดีอ่ืน ๆ ในระดบัสากล  
 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ CPN แบง่ออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
1. สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

CPN ให้ความสําคญัในการดแูลและรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายดงันี ้

 มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีไม่ซบัซ้อน ไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ ถือหุ้นไขว้ และไม่มี
โครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่ได้รับผลตอบแทนครบถ้วน  

 ดแูลและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติได้รับสิทธิพืน้ฐานและการปฏิบติัในการรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขาย
หรือโอนหุ้น สทิธิท่ีจะได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้องชดัเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและลงมติอนมุติัการเข้าทํารายการ
ท่ีสําคญั สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกําหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี สิทธิในการได้รับสว่นแบ่งกําไร สิทธิในการ
เข้าร่วมตดัสนิใจและรับทราบถงึผลการตดัสนิใจของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ 

 เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเร่ืองต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ โดยคํานงึถงึความเทา่เทียมกนัในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการ
ใช้สิทธิดงักล่าว โดยไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการจํากดัสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกัน้การ
ติดตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้ ถือหุ้นด้วยกนั 
 

2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
CPN ยดึหลกัการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

 มีระเบียบบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เร่ืองการควบคมุเก่ียวกบัสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 นําเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ความเหน็ก่อนนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทกุครัง้ และมีการ
เปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัอยา่งครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีกําหนด  



 

9 - 2 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 ดําเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ ถือหุ้น รายละเอียดมี
ดงัตอ่ไปนี ้

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558  

CPN ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั โดยนําหลกัการท่ีเก่ียวข้องมา
ปรับใช้อยา่งเป็นรูปธรรมในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ตัง้แตก่่อนการประชมุ วนัประชมุ และหลงัการประชมุ  

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 จดัขึน้ในวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 14.05 น. ณ ห้องเวิลด์
บอลรูม ชัน้ 23 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะรวมจํานวน 1,658 ราย คิดเป็น 
81.74% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 12 คน จากกรรมการทัง้หมด 13 คน คิดเป็น 92.31% โดย
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธาน
กรรมการนโยบายความเส่ียง กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เลขานกุารบริษัท และผู้สอบบญัชี 
เข้าร่วมประชมุอยา่งครบถ้วนพร้อมเพรียงกนั  ทัง้นี ้รายละเอียดการดําเนินการประชมุมีดงันี ้

 
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการได้ลว่งหน้าระหว่างวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 ถึง 15 มกราคม 2558 รวมถึงการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสง่คําถาม
เก่ียวกบัวาระการประชมุถึงเลขานกุารบริษัทได้ลว่งหน้าก่อนถึงวนัประชมุ โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกบัการ
เสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 จดัทําจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
CPN ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2558 ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมมากกว่า 30 วนั และจดัส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 21 วนั เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นได้รับเอกสารลว่งหน้าก่อนวนัประชมุและมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ  

 ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชีแ้จงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย 
1) วาระการแต่งตัง้กรรมการ ได้ให้ข้อมลูของผู้ ได้รับการเสนอแต่งตัง้ ได้แก่ ช่ือ อาย ุประเภทกรรมการ ตําแหน่งใน

บริษัทฯ การศึกษา การอบรม/สมัมนาหลกัสตูรกรรมการ ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนและ
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ วนัท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง และการเข้าร่วม
ประชมุในฐานะกรรมการชดุต่าง ๆ ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมลูอ่ืน ๆ เช่น การทํา
รายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา  

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบาย จํานวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม
ตําแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน  
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3) วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี จํานวนปีท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี 
โดยแสดงคา่สอบบญัชีแยกจากคา่บริการอ่ืน  

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินท่ีขออนมุติั เปรียบเทียบกบั
จํานวนเงินท่ีจ่ายในปีก่อน 

 ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลสําคัญในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทัง้ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีสําคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

 อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองโดยการจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ผู้
ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นไปพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น สว่นหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้CPN ยงัมีรายช่ือพร้อมประวติัของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือก
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะไว้ด้วย โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 984 ราย มอบ
อํานาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบอํานาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
- มอบอํานาจให้นายไพฑรูย์  ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 872 ราย 
- มอบอํานาจให้นางสนุนัทา  ตลุยธญั  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 70 ราย 
- มอบอํานาจให้นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 42 ราย 

 
วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุ 3 ชัว่โมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมา
ใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพ่ือความถกูต้อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ของข้อมลู 

 กําหนดให้สทิธิออกเสียงในท่ีประชมุเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสียง 
 ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ 

 นําบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัทําบตัรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

 มีการแสดงผลสรุปการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบทกุวาระตามลําดบั  

 ดําเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องและโปร่งใส ตามข้อ
กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและเป็นผู้สงัเกตการณ์ 

 ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเร่ิมการประชมุไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงั
ไมไ่ด้พิจารณาลงมติได้ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามอย่างเต็มท่ี โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงู และ
ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
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หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

 นําสง่มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนัประชมุ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที  

 ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมบนัทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับใน
รูปแบบแผน่ VCD ได้ท่ีสํานกัเลขานกุารบริษัท 

 จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบั
จากวนัประชมุ และนําสง่สําเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
เป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป 

ในปี 2558 CPN ได้รับคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 100 คะแนน ภายใต้โครงการประเมิน
คณุภาพ AGM ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคณุภาพครอบคลมุขัน้ตอนต่าง ๆ ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
ตัง้แตก่่อนวนัประชมุ วนัประชมุ และภายหลงัวนัประชมุ 
 
3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

CPN ให้ความสําคญัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายโดยยดึหลกัผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน โดยกําหนดเป็นนโยบาย
และบทบาทต่อผู้ มีส่วนได้เสียไว้อย่างชดัเจนใน “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ” มีรายละเอียดการดําเนินงานดงันี ้ 

 ผู้ถือหุ้น : สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ียัง่ยืน โดยมีผล
ประกอบการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลท่ีจําเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมลูท่ี
ถกูต้องตามความเป็นจริง ดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึง่รายละเอียดต่าง ๆ ได้กลา่วไว้ในหวัข้อ
สทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

 ร้านค้าและลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าเพ่ือให้ได้รับบริการท่ีดีภายใต้ความปลอดภยัต่อสขุภาพ 
อนามยั ชีวิต และทรัพย์สิน ปฏิบติัต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สํารวจความพึงพอใจของลกูค้า เพ่ือนําผลท่ีได้มาพฒันาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
ตวัอยา่งการดําเนินการตา่ง ๆ เก่ียวกบัร้านค้าและลกูค้ามีดงัตอ่ไปนี ้

1. การบริหารจัดการและการให้บริการร้านค้าให้ได้มาตรฐานซึ่งอยู่ในความดูแลของสํานักส่งเสริมและกํากับดูแล
มาตรฐาน (สสม.) โดยมีการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัร้านค้า
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในทกุสาขา การประชาสมัพนัธ์บริการตา่ง ๆ ท่ี CPN มีบริการให้ลกูค้าทราบ เป็นต้น 

2. การพฒันาบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีในการให้บริการและมีการประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี การเดินเย่ียม
ร้านค้าของเจ้าหน้าท่ีร้านค้าสมัพนัธ์เพ่ือรับงานบริการ รับปัญหา และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากร้านค้าในแต่ละวนั  
รวมทัง้การจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีลกูค้าสมัพนัธ์เดินอยู่ตามจดุต่าง ๆ ภายในศนูย์การค้า เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถ
สอบถาม/หรือสามารถแนะนําผู้ใช้บริการได้ทนัที โดยไมต้่องไปท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ 

3. การประชุมร่วมกบัร้านค้าเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานท่ีสําคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเม่ือ CPN จะเปิด
ศนูย์การค้าใหม่หรือศนูย์การค้าท่ีปรับปรุง จะมีการประชุมร่วมกบัร้านค้าเพ่ือรับทราบนโยบายแนวปฏิบติัต่าง ๆ 
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และวางแผนการตลาดร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ เช่าได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือ
พฒันาคณุภาพการบริหารศนูย์การค้าให้ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง สําหรับศนูย์การค้าท่ีเปิดดําเนินการแล้วจะมีการจดั
ประชมุร้านค้าไตรมาสละ 1 ครัง้  

4. การวางแผนการให้บริการร่วมกบัร้านค้าเพ่ือช่วยเสริมสร้างให้ร้านค้ามีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจ  เช่น การให้
ความช่วยเหลือผู้ เช่าในด้านการจดักิจกรรมการเปิดตวัร้านค้า การเปิดตวัสินค้าใหม่ การจดักิจกรรมสง่เสริมการ
ขายของร้านค้าร่วมกบัศนูย์การค้า เป็นต้น 

5. การจดัให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลกูค้าอย่างต่อเน่ืองทกุปี เพ่ือทราบความต้องการ
ของร้านค้าและลกูค้าอยา่งแท้จริง และนํามาปรับปรุงเพ่ือการให้บริการท่ีเป็นเลศิของ CPN 

6. การสร้างคณุค่าสงูสดุให้กบัลกูค้าโดยใช้หลกัการของ Value Chain เพ่ือให้การดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างเป็นไปตาม
ความต้องการ ความคาดหวงั และความพงึพอใจของลกูค้า 

7. การมีช่องทางการติดต่อส่ือสาร เพ่ือให้ลกูค้าสามารถรับทราบข้อมลูต่าง ๆ ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนได้
หลายช่องทาง เช่น ติดต่อโดยตรงกบัเจ้าหน้าท่ีร้านค้าสมัพนัธ์แต่ละสาขา ตู้  I-Box เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ CPN 
Call Center 0-2635-1111 เป็นต้น 

8. การจดัทํา Focus Group เพ่ือทราบความต้องการเฉพาะกลุ่มของผู้ เช่า และนํามาประเมินเพ่ือการพฒันาและ
ปรับปรุงการให้บริการให้ดีย่ิงขึน้ 

9. การให้ความสําคญักับการจัดทําส่ือประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่นําภาพหรือเนือ้หาท่ีก่อให้เกิด
ทศันคติท่ีไม่ดี การแบ่งแยกในสงัคม หรือค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจัด
กิจกรรมสง่เสริมการขายของบริษัทฯ 

10. การดแูลสภาพแวดล้อม พืน้ท่ีภายใน และบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีความ
ปลอดภยัตอ่สขุภาพ อนามยั ชีวิต และทรัพย์สนิ 

 คู่ค้า : ปฏิบติักบัคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคู่
ค้า และสร้างความเช่ือถือซึ่งกนัและกนั โดยบริษัทฯ ยดึถือปฏิบติัตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างซึง่มีการกําหนดขัน้ตอนและ
วิธีปฏิบติัไว้อยา่งชดัเจน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกนัด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
บริษัทฯ กําหนดขัน้ตอนการคดัเลือกคู่ค้าอย่างชดัเจนไว้ในระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง ตามระเบียบการพฒันาโครงการและ
บริหารงานก่อสร้าง อาทิ การจดัซือ้จดัจ้างโดยการคดัเลือกคูค้่าด้วยวิธีการสอบราคาหรือการประกวดราคา หรือการจดัซือ้จดั
จ้างด้วยวิธีการประมลูออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานจดัซือ้กลาง (Pool Procurement) 
ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยวิธีการจดัซือ้จดัจ้างจะดําเนินการอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
ของบริษัทฯ 

 เจ้าหนี ้: ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ ยืมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน ไม่
นําเงินไปใช้ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ควบคมุให้มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีเ้งิน
กู้ ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
รวมถงึการบริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนีท่ี้ดีของบริษัทฯ 

บริษัทฯ สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู้  และ/หรือข้อกําหนดสิทธิ มีการรายงานผล
การปฏิบติัตามเง่ือนไขให้กบัเจ้าหนีรั้บทราบอย่างต่อเน่ืองเป็นปกติ โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวติัผิดนดัชําระหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ต่อเจ้าหนี ้ ไม่เคยมีเหตกุารณ์ท่ีทําให้เจ้าหนีก้งัวลใจเร่ืองความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัทฯ นอกจากนี ้
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บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ยตามโครงสร้างการถือหุ้นเทา่นัน้ มิได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้อง  

 พนักงาน : ดแูลและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้โยกย้าย การ
พฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังาน และมีการปฏิบติัต่อพนกังานทกุระดบัด้วยความเป็น
ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั นอกจากนี ้CPN สนบัสนนุการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัพนกังานหรือ
ตวัแทนพนกังานในการนําเสนอข้อมลูแก่ผู้ มีอํานาจในการตดัสินใจของบริษัทฯ เก่ียวกบัการปรับปรุงคณุภาพชีวิตการ
ทํางานเพ่ือให้เกิดการพฒันาร่วมกนั 

 คู่แข่งทางการค้า : ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทําการใด ๆ ท่ีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน
หรือคู่แข่งทางการค้า มุ่งส่งเสริมและสนบัสนนุการแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจด้านพฒันาและบริหาร
ศนูย์การค้าในภาพรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และ
ประเทศชาติให้ยัง่ยืน 

การจดัตัง้สมาคมศนูย์การค้าไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง CPN และบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งบริษัทฯ เป็น
สมาชิกและร่วมเป็นกรรมการของสมาคมตัง้แต่ปี 2541 โดยในปี 2558 สมาชิกของสมาคมได้ร่วมหารือในประเด็นท่ี
สําคญัดงันี ้
1. แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูของสมาคมผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าวและการให้สมัภาษณ์ต่อ

ส่ือมวลชน การจัดทําเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจัดสมัมนาของสมาคม เพ่ือให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

เก่ียวกบัธุรกิจศนูย์การค้าท่ีเป็นประโยชน์และทนัตอ่เหตกุารณ์ตอ่สาธารณชน เป็นต้น 

2. การจดัตัง้คณะทํางานชดุย่อยเพ่ือติดตามและให้ความเห็นเก่ียวกบักฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ

ศนูย์การค้าและธุรกิจค้าปลีก 

3. การดําเนินมาตรการด้านความปลอดภยั เช่น การสร้างความร่วมมือเพ่ือเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และการ

เชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุมาให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภยัในศนูย์การค้า เป็นต้น 

 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และพยายามยกระดบัการ
ปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกําหนด เช่น คิดค้นหรือนํานวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับ
ศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
คณุภาพชีวิตของสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สงัคม ทัง้ในส่วนของการพฒันาคณุภาพชีวิต 
การสง่เสริมด้านการศกึษา การประหยดัพลงังาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้CPN ยงัให้ความสําคญักบัการ
ส่ือสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษา
สิง่แวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทัง้ประสบการณ์ไปยงัทกุภาคสว่นของสงัคม  
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 ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและ
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมุ่งมัน่ดําเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการท่ีบริษัทฯ ริเร่ิมขึน้เอง 

 องค์กรอิสระและองค์กรอ่ืน ๆ ในสังคม : ยกระดบัความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมลูกบัองค์กรอิสระและองค์กร
อ่ืน ๆ ในสงัคม เพ่ือร่วมกนัพฒันาสงัคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยัง่ยืน โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดล้อม 

 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานทรัพย์สนิทางปัญญา  

CPN ดําเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บคุลากรปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้กฎหมายหรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนท่ี
กฎหมายกําหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การสง่เสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูท่ีใช้ใน
การปฏิบติังานวา่ไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน เป็นต้น 

 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการเคารพกฎหมายและหลักสทิธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายเป็นพืน้ฐานสําคญัในการดําเนินธุรกิจของ CPN ซึง่รวมถึงกฎหมายภายในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน โดยมุ่งยกระดบัมาตรฐานการ
ปฏิบติัให้สงูกวา่ข้อกําหนดตามกฎหมาย เช่น การศกึษาและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในช่วงระหวา่งศกึษาความเป็นไปได้
ในการพฒันาโครงการจนกระทัง่พฒันาโครงการแล้วเสร็จ และติดตามการปรับปรุงกฎหมายท่ีอาจกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ อาทิ กฎหมายผงัเมือง เพ่ือไม่ให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีนัน้ ๆ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมายในประเทศท่ีเข้า
ไปลงทนุ เพ่ือให้การลงทนุของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งถกูต้องและโปร่งใส 

CPN สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการลว่ง
ละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด 
เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกลู อาทิ การเข้าร่วมสมัมนา Business & Philanthropy 
Leaders Forum จดัโดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลงัของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women: UN Women) โดยมีผู้แทนระดบั
กรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารของกลุ่มเซ็นทรัลเข้าร่วมสมัมนา ทัง้นี ้CPN ซึ่งเป็นสายธุรกิจหนึ่งของกลุ่มเซ็นทรัลพร้อม
สนบัสนนุโครงการของ UN Women ในการลดการใช้ความรุนแรงกบัสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทนุ คู่
ค้า และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ํากว่าอตัรา
ท่ีกฎหมายกําหนด เป็นต้น  
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นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เม่ือ
วนัท่ี 16 มกราคม 2558 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่ือสารและดําเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่าง
ตอ่เน่ือง เช่น 

- การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการประชมุ Management Information Meeting ของบริษัทฯ เพ่ือ
แสดงพลงัและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และการจดั Communication Day เพ่ือ
ส่ือสารกบัพนกังานทกุคนในทกุสาขาของบริษัทฯ 

- การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังานผา่นการอบรมและปฐมนิเทศ รวมทัง้ส่ือประชาสมัพนัธ์อ่ืน ๆ เช่น วารสาร 
ADMIRED และป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

- การกําหนดนโยบายป้องกันการฟอกเงินในระบบธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐในการ
ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายรวมถึงการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2559 มีมติอนุมติันโยบายป้องกนัการฟอกเงิน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

- การส่งผู้ แทนบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ เช่น การสมัมนา “ผนึกเสียง 400 บริษัท เพ่ือสู้ ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ” การจัดงานวนัต่อต้าน
คอร์รัปชัน่แห่งชาติ “Active Citizen ปลกุสํานึกไทย ต้านภยัคอร์รัปชัน่” และการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ “แนว
ทางการต้านทจุริตสําหรับองค์กรธุรกิจ” เป็นต้น 

- การศึกษาแนวทางขยายความร่วมมือไปยงัคู่ค้าของบริษัทฯ โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างกําหนดแผนงานเพ่ือสร้าง
วฒันธรรมของกลุม่ธุรกิจท่ีจะไมเ่ก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

ทัง้นี ้รายละเอียดนโยบายท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดูแลกิจการและมาตรการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

CPN มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทกุข์หรือร้องเรียน พร้อมทัง้กําหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ผู้ ร้องทกุข์หรือผู้ ร้องเรียนไว้วางใจและเช่ือมัน่ในกระบวนการ
สอบสวนท่ีเป็นธรรม 

กรณีท่ีผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระทําท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียด
หลกัฐานตา่ง ๆ ถงึบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในช่องทางการติดตอ่ดงันี ้โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายจดัการจะ
ดําเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและมีการรายงานสรุปประเด็นสําคญัให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ สําหรับช่องทาง
ในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ้
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 คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ชัน้ 30 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: +66(0) 2667-5555 ตอ่ 1200 
อีเมล: whistleblower@cpn.co.th 

 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ตู้ ปณ.99 
ปณฝ. ประตนํูา้ กรุงเทพฯ 10409 
อีเมล: CEO@cpn.co.th 

 

 กลอ่งรับข้อเสนอแนะจากพนกังาน (i-dea Box) ซึง่จดัไว้ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

สําหรับผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน ลกูค้า หรือบคุคลท่ีรับจ้างทํางานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการ
คุ้มครองสทิธิตามกฎหมาย ซึง่ได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในปี 2558 CPN ไมมี่ข้อพิพาทใด ๆ ท่ีมีนยัสําคญักบัผู้ มีสว่นได้เสีย 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

CPN ยึดมัน่ในหลกัการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพ่ือให้นกัลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีข้อมลูท่ีเช่ือถือได้และ
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจอยา่งสม่ําเสมอ ซึง่ข้อมลูท่ีเปิดเผยประกอบด้วย 

- ข้อมลูทางการเงินและข่าวสารท่ีสําคญัของบริษัทฯ อาทิ ข้อมลูงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อมลูเก่ียวกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ โดยเปิดเผยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) สารสนเทศแจ้งตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ การแถลงผลประกอบการประจําไตรมาส เป็นต้น  

- ข้อมลูความเคล่ือนไหวและข่าวกิจกรรมท่ีสําคญัของบริษัทฯ โดยส่ือสารผ่านการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน อาทิ การเปิด
ให้บริการศนูย์การค้าใหม ่การจดันิทรรศการ การจดักิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ และกิจกรรมร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 
เป็นต้น 
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ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล  
  CPN กําหนดผู้ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เลขานกุารบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานการเงินและหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานการตลาด
และหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง โดยมีหน้าท่ีใน
การเปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทหน้าท่ีและสายงานท่ีตนรับผิดชอบ 
 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์  

CPN จดัตัง้สว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการตอบข้อซกัถามและเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ รวมถึง
บริหารความสมัพนัธ์กบันักลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผู้ ถือหุ้น บุคคลทัว่ไป ส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์จะทํางานใกล้ชิดกบัผู้บริหาร
ระดบัสงูเพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงานประจําไตรมาสและประจําปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบติังานและการพฒันา
งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้เทียบเท่ากับบริษัทจดทะเบียนชัน้นําระดับภูมิภาค รวมถึงการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ข้อคิดเหน็จากผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ ตอ่คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครัง้  

CPN มีการเผยแพร่ข้อมลูสําคญัของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา เท่าเทียมกนั
ผา่น 3 ช่องทางหลกั คือ  

1.  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ซึ่งมีรายละเอียดในหวัข้อท่ี
สําคญั อาทิ ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ ปัจจยัความเส่ียง โครงสร้างเงินทนุและการจดัการ การทํารายการระหว่างกนั การดแูล
การใช้ข้อมลูภายใน การกํากบัดแูลกิจการ ผลการดําเนินงาน โครงการในอนาคต และฐานะการเงิน เป็นต้น 

2.  คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจําไตร
มาสและประจําปี ซึง่แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานด้านการปฏิบติัการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์และคําอธิบายถึง
สาเหตุการเปล่ียนแปลงโดยคํานึงถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของผลการดําเนินงาน รวมถึงรายงานความ
คืบหน้าของโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและปัจจยัหรืออิทธิพลหลกัท่ีอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินใน
อนาคต เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องและเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทนุและการติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ 

3.  การเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเว็บไซด์ www.cpn.co.th ในหวัข้อ “ข้อมลูนกัลงทนุ” หรือ “Investor Relations” เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุโดยทัว่ไปและผู้ ท่ีสนใจให้สามารถศึกษาข้อมลูบริษัทฯ ได้อย่างต่อเน่ืองโดยมีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งส่วนงานนักลงทุนสมัพันธ์ได้จัดทําและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ข้อมลูท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ ข้อมลูทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
(MD&A) โครงสร้างการถือหุ้น การกํากบัดแูลกิจการ ข้อมลูเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีแจ้งต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เอกสารข่าวและภาพข่าว (Press Release) ข่าวสาร และปฏิทินทางการเงินสําหรับนกัลงทนุ (IR Event and 
Calendar) ข้อมลูโครงการภายใต้การบริหารงานในปัจจบุนัและโครงการท่ีเปิดให้บริการใหม่ (New Project Fact Sheet) 
รวมถึงเอกสารท่ีผู้บริหารระดบัสงูนําเสนอระหว่างการพบนกัลงทนุ (Roadshow) ทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีผู้ เข้า
เย่ียมชมเวบ็ไซต์กวา่ 7,857 คนต่อเดือน มีการเข้าเย่ียมชมข้อมลูในหน้าเว็บไซต์โดยเฉล่ีย 311,494 ครัง้ต่อเดือน และมีผู้สนใจ
ลงทะเบียนรับข่าวสารอิเลค็ทรอนิคส์จากสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 4,144 คน  

 



 

9 - 11 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

กจิกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนประจาํไตรมาส 
CPN ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในการดําเนินกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity 

Day) เป็นประจําทกุไตรมาส เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูได้แถลงผลการดําเนินงานและผลการปฏิบติังานประจําไตรมาส ชีแ้จง
ความเคล่ือนไหวของธุรกิจ อาทิ โครงการท่ีขยายตัว โครงการใหม่ในอนาคต แนวโน้มของธุรกิจ รวมถึงวิธีการรับมือกับ
ผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบท่ีอาจเกิดขึน้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก และเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้พบและ
ตอบข้อซกัถามจากนกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และผู้ ถือหุ้นโดยตรง ในรอบปีท่ีผ่านมา มีนกัลงทนุและผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ดงักล่าวเฉลี่ย 30 - 40 คนต่อไตรมาส พร้อมจดัให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Web Lived) ซึง่ผู้ เข้าชมทางเว็บไซต์สามารถส่งคําถามเข้ามาได้โดยจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีจดัตัง้ไว้ด้านหน้า
ของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะสามารถตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ในห้องประชุมนัน้ทันที นอกจากนี ้CPN ได้จัดให้มีการ
บนัทกึภาพและเสียงตลอดการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของ Webcast  เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ CPN ภายหลงัการประชมุ 
เพ่ือให้นกัลงทนุท่ีพลาดการเข้าร่วมงานได้รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทรายไตรมาสอยา่งทัว่ถงึ 
กจิกรรมพบนักลงทุน 

CPN ดําเนินกิจกรรมพบนกัลงทนุหลากหลายรูปแบบเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูและส่วน
งานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบนักลงทุนเพ่ือชีแ้จงข้อมูลผลการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุป
เหตกุารณ์สําคญั ๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปี และตอบข้อซกัถาม ซึง่ในปี 2558 มีการดําเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้    

1.  การเดินทางพบนกัลงทนุ หรือ Roadshow แบง่เป็น   

 การเดินทางพบนกัลงทนุตา่งประเทศ รวม 5 ครัง้ 

 การเดินทางพบนกัลงทนุในประเทศ รวม 6 ครัง้  
2. การจัดให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุรายย่อย และนักลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร

และนกัลงทนุสมัพนัธ์โดยผา่นการนดัหมาย เพ่ือสอบถามข้อมลูบริษัทฯ (Company Visit) รวม 73 ครัง้       
3. การจดัให้นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุสถาบนัในประเทศเข้าพบประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน (CFO) (Analyst 

Briefing และ Fund Manager Briefing) ในปีท่ีผ่านมา CPN นํานกัวิเคราะห์และนกัลงทนุในประเทศเย่ียมชมการปฏิบติังาน
ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ท่ีเพิ่งเปิดดําเนินการในเดือนสิงหาคม  พร้อมทัง้เข้าพบกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
การเงินเพ่ือสอบถามข้อมลูบริษัทฯและผลการดําเนินงานประจําไตรมาส รวม 2 ครัง้ 

4.  การเย่ียมชมโครงการโดยการนดัหมายลว่งหน้าจากนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Site Visit) ในปีท่ีผ่าน
มา CPN ร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์นํานกัลงทนุจากต่างประเทศและในประเทศเย่ียมชมการปฏิบติังานของศนูย์การค้าภายใต้
การบริหารงานของบริษัทฯ พร้อมทัง้รับฟังการบรรยายข้อมลูจากผู้บริหาร เพ่ือให้นกัลงทนุได้เข้าใจถึงลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของ CPN รวม 24 ครัง้ 

5.  การประชมุทางโทรศพัท์จากนกัลงทนุ (Conference Call) รวม 12 ครัง้ 
6.  การส่ือสารข้อมลูผา่นทางอีเมลและโทรศพัท์ เฉล่ีย 4-6 ครัง้ตอ่วนั            
CPN มุ่งหวงัว่าส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์จะเป็นส่ือกลางสําคญัในการให้ข้อมลู ชีแ้จง ตอบข้อซกัถาม รวมถึงการ

รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และผู้ ท่ีสนใจสามารถติดต่อเพ่ือขอรับทราบ
ข้อมลูของ CPN เพิ่มเติมได้ท่ี     
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ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ชัน้ 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: +66 (0) 2667-5555 ตอ่ 1614 และ 1688-9 
โทรสาร: +66 (0) 2264-5593 
อีเมล: ir@cpn.co.th 
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทาง
การเงินในระยะ 5 ปี และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในการดําเนินธรุกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ทัง้นี ้กลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคัญของบริษัทฯ ได้รับการส่ือสารไปยงัผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านช่องทาง          
ต่าง ๆ โดยในระดบัผู้บริหารจะสื่อสารผ่านการประชมุ Annual Management Committee เป็นประจําทกุปี รวมทัง้การ
ประชมุ Management Information Meeting ซึง่จดัขึน้ปีละ 2 ครัง้ เป็นต้น สําหรับในระดบัพนกังานทัง้ในสว่นของสํานกังาน
ใหญ่และสาขา จะสื่อสารผ่านสายการบงัคบับญัชาตามลําดบัอย่างทัว่ถึง โดยคณะกรรมการได้ติดตามความคืบหน้า
แผนงานท่ีกําหนดไว้ผา่นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุไตรมาส 

 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทัง้หมด 12 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการ
อิสระจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการอิสระทกุท่านมีคณุสมบติัความเป็นอิสระครบถ้วนตามท่ีบริษัท
ฯ กําหนด สามารถปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอิสระได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ อยา่งเตม็ท่ี 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การกํากับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
CPN จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจดัการ ตลอดจนเลขานกุารบริษัท ซึง่มีบทบาท
หน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

 
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้
ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ ยึดมัน่ในคณุธรรมและความซ่ือสตัย์ โดยไม่จํากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา 
อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบติัเฉพาะด้านอ่ืน ๆ 
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บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทฯ ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง

ชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 
แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นท่ีมิใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดงักลา่ว
มีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ CPN และเป็นจุดแข็งท่ีช่วยส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจของ CPN 
ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายมาโดยตลอด 

ประธานกรรมการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ทัง้นี ้
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ควบคุมดแูลการประชุมดงักล่าวให้
ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้ นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ีในเชิง
สร้างสรรค์และเป็นอิสระ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการบริษัทฯ ให้มีการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ วิสยัทศัน์ และพันธกิจท่ีกําหนดไว้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับ
บริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมการและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
นโยบายการจาํกัดจาํนวนบริษัท และจาํนวนวาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดย
ไมมี่ข้อยกเว้น ทัง้นี ้กรรมการ CPN แตล่ะทา่นดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บริษัท 

 กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งทกุวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2556 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลงัสําหรับ
กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งก่อนการแต่งตัง้กรรมการในปี 2551 ทัง้นี ้คณะกรรมการได้ให้ความสําคญักบัความเป็น
อิสระและความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการอิสระ จึงมีมติกําหนดการครบวาระของกรรมการอิสระแต่ละคน
ซึ่งดํารงตําแหน่งก่อนการแต่งตัง้กรรมการในปี 2551 ให้สิน้สดุไม่พร้อมกัน โดยเร่ิมมีผลตัง้แต่การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 เป็นต้นไป โดยนายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์ ได้ครบกําหนดออกตามวาระตามมติดงักล่าว และไม่ได้กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก สําหรับกรรมการอิสระท่านอ่ืน ๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ก่อนปี 2551 จะทยอยครบวาระการดํารง
ตําแหน่งตามมติดงักลา่วภายในปี 2560 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่อาจไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้ แตต้่องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ของบริษัทฯ และกิจการนัน้ต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ทัง้นี  ้ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ดํารงตําแหน่งกรรมการใน CPN บริษัทเดียวเทา่นัน้ 
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การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการร่วมกนักําหนดวนัประชมุคณะกรรมการลว่งหน้าไว้ทัง้ปี อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยในปี 2558 CPN มีการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครัง้ เป็นวาระการประชมุตามปกติทัง้หมด 

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชมุก่อนการ
ประชมุแต่ละครัง้อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระการประชมุได้อย่างเป็นอิสระ โดย
ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 

 เลขานกุารบริษัทจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุในวาระท่ีสามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้โดยไม่สง่ผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั พร้อมกบัจดหมายเชิญประชมุ โดยระบวุนั เวลา 
สถานท่ี และวาระการประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานกุารบริษัท
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้มีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นท่ีสําคญั อีกทัง้
สนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ ทัง้นี ้
เลขานกุารบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึรายงานการประชมุทกุครัง้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีอาจมีสว่นได้เสียจะไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ และงดออกเสียงในวาระนัน้ 

 คณะกรรมการกําหนดให้บนัทกึองค์ประชมุขณะท่ีคณะกรรมการลงมติไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ โดยเร่ิมตัง้แต่การ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 เป็นต้นไป ซึง่ท่ีผ่านมาการลงมติในวาระเพ่ือพิจารณาอนมุติัมีกรรมการอยู่ใน
ท่ีประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

 เม่ือมีเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีสําคญัหรือท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัสําคญั ฝ่ายจดัการจะนํา
รายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความคืบหน้า
โครงการในต่างประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทนุโครงการต่าง ๆ เหตุการณ์ท่ีเป็นกระแสสงัคมท่ีเก่ียวข้องหรือมี
โอกาสเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้แนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นต้น 

 เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ ตลอดจนข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนในท่ี
ปลอดภยั โดยมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ควบคู่กบัการจดัเก็บเอกสารต้นฉบบั 

 ในกรณีท่ีมีข้อซกัถามในท่ีประชมุและเป็นเร่ืองท่ีต้องติดตามขอข้อมลูจากฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้
ประสานงานและจดัสง่เอกสารการชีแ้จงเพิ่มเติมของฝ่ายจดัการให้คณะกรรมการโดยเร็วท่ีสดุ 

 เลขานุการบริษัทจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติัไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณารับทราบอยา่งตอ่เน่ืองทกุเดือน 

 คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชมุร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปี 2558 มีการจดัประชมุ 2 ครัง้ ในเดือน
มีนาคม และพฤศจิกายน เพ่ือพิจารณาเก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และแผนกลยทุธ์ประจําปี 2559 โดยมีการ
สรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบเพ่ือนําไป
พฒันาการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 คณะกรรมการมีการประเมินประสิทธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้คณะทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ เพ่ือนําผลท่ีได้
จากการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและการจดัประชมุให้ดีย่ิงขึน้ ซึง่ผลประเมินประสิทธิภาพ
การประชมุคณะกรรมการบริษัทเฉล่ียในปี 2558 เทา่กบั 94.96% 
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 คณะกรรมการมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจน
ข่าวสารความเคล่ือนไหวด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัท่ีดีและเป็นปัจจบุนั 

 
การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
1. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนําแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาการปฏิบติั
หน้าท่ีและการดําเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ต่อไป ทัง้นี ้แบบประเมินแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 คณะกรรมการประเมินระดบัคะแนนความเหน็หรือระดบัการดําเนินการใน 5 หวัข้อประเมิน ได้แก่  
1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุและการทําหน้าท่ีของกรรมการ 

4) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
5) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
สว่นท่ี 2 คณะกรรมการให้ความเหน็ ข้อเสนอแนะ หรือสิง่ท่ีให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสําหรับการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการหรือการดําเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  
โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการดําเนินงานด้านการพฒันาสู่ความยัง่ยืน 

การศึกษาข้อมลูตลาดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกในเชิงลึก การให้ความสําคญัและพฒันาแบรนด์ของบริษัทฯ 
ตลอดจนนโยบายพฒันาบคุลากรเพ่ือรองรับการแข่งขนัในธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้ 

 

 ขัน้ตอน 
เลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่านประเมินตนเองในทกุสิน้ปี และเป็นผู้รวบรวมและ

รายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจําทกุปี 
 

2. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคลเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพฒันาการปฏิบติั

หน้าท่ีของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ โดยมีหวัข้อในการประเมินท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติท่ีดีของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1) จรรยาบรรณและการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ 
2) การกําหนดกลยทุธ์ การกํากบัดแูลและติดตามการดําเนินงาน 
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3) ความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 
 

 ขัน้ตอน 
เลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่านประเมินตนเองในทกุสิน้ปี และเป็นผู้รวบรวมและ

รายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจําทกุปี 
 
2. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 3) คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง และ 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน มี
การประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี เพ่ือนําผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการบริษัทและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 
การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของ CEO 
 หลักเกณฑ์ 

แบบประเมินผลการปฏิบติังานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประกอบด้วย 

หมวดท่ี 1 การวดัผลการปฏิบติังาน ประกอบด้วยหวัข้อการประเมิน 10 หวัข้อ ได้แก่  
1) ความเป็นผู้ นํา 
2) การกําหนดกลยทุธ์ 
3) การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4) การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5) ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7) การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8) การสืบทอดตําแหน่ง 
9) ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
10) คณุลกัษณะสว่นตวั 
 
หมวดท่ี 2 การพัฒนา CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นท่ี CEO ควรได้รับการพัฒนามากย่ิงขึน้ โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็เพิ่มเติมในหมวดนี ้
  

 ขัน้ตอน 
CEO มีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานของตนเองและรับทราบเป้าหมายท่ีได้รับการอนมุติัในแต่

ละปี หลงัจากนัน้ในทกุสิน้ปีเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่านประเมิน CEO รวมทัง้จดัสง่
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แบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพ่ือนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ศกัยภาพของ CEO ตอ่ไป  

ทัง้นี  ้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของ CEO ตามลําดบั 

 
การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการ 

เลขานกุารบริษัทมีส่วนสนบัสนนุให้คณะกรรมการได้พฒันาความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทําหน้าท่ี
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประชาสมัพนัธ์และประสานงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กบักรรมการทกุทา่นในการเข้าร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสตูรตา่ง ๆ  
 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 CPN ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ความน่าเช่ือถือและความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง โดยมีระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็นกลไกสําคญัควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติัตามกลไกดงักล่าวแก่บคุลากร
ทกุระดบัของบริษัทฯ ผา่นสายการบงัคบับญัชาและช่องทางประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 
 ทัง้นี  ้สํานักตรวจสอบภายในมีขอบเขตงานเพ่ือสอบทานให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตาม
นโยบาย มาตรฐาน ระเบียบวิธีปฏิบติังาน ข้อกําหนด และกฎหมาย 
 CPN จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการท่ีเก่ียวข้องและสํานัก
ตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุปี ประกอบด้วยการประเมินใน 5 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การควบคมุภายในองค์กร  
สว่นท่ี 2 การประเมินความเส่ียง  
สว่นท่ี 3 การควบคมุการปฏิบติังาน  
สว่นท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู  
สว่นท่ี 5 ระบบการติดตาม 

 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเหน็ 

 ทัง้นี ้ปัจจุบันผู้บริหารสูงสุดสํานักตรวจสอบภายในของ CPN คือ นางสาวนงลกัษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้ ช่วย
ผู้ อํานวยการ สํานกัตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดนโยบายท่ีใช้ในการควบคมุเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยติุธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย และป้องกนัมิให้กรรมการและผู้บริหารท่ี
เก่ียวข้องซือ้ขายหลกัทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ  
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 การควบคุมเก่ียวกับข้อมูลภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในของ
บริษัทฯ ท่ีมีสาระสําคญั และยงัไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน และยึดถือปฏิบติั
ตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมลูภายในท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทนุซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องไม่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถงึคูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติ
ภาวะ มีการ ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

  ทัง้นี ้หากผู้บริหารและพนกังานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมลูภายในท่ีกล่าว
ข้างต้นนี ้ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย 

 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : เลขานกุารบริษัทรวบรวมข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารรวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส 
 
การกาํกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกําหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ห้ามประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง
หรือบคุคล/นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ี
ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงาน
กํากบัดแูลกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการนัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปตาม
หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุติั ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก และ
คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการ
บริษัทอนุมติั ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

 การรายงานการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน : กรรมการและผู้บริหารต้องตอบแบบชีแ้จงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นประจําทกุปี เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสและมีความรอบคอบและระมดัระวงัในการ
ทําธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนัในรอบปี โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัสง่แบบชีแ้จงรายการและรวบรวมข้อมลู 

 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง : มีการรายงานครัง้แรกภายใน 
30 วนันบัจากวนัเข้าดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี สําหรับกรณีท่ีระหว่างปี 
กรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมใด ๆ กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชกัช้า โดยระบขุ้อเท็จจริงเก่ียวกบั
ลกัษณะของสญัญา ช่ือของคู่สญัญา และส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสญัญา เพ่ือความโปร่งใสในการเข้าทํา
ธุรกรรมนัน้ 
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 การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
และของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด ซึง่เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีรวบรวมและจดัสง่สําเนารายงาน
การมีสว่นได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

ทัง้นี ้ในปี 2558 CPN ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการกระทําความผิดของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการ
ใช้ข้อมลูภายในในทางมิชอบ 
 
การดาํเนินการด้านอ่ืน ๆ ตามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี  

นอกจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ในปี 2558 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในด้านอ่ืน ๆ ท่ีสําคญัดงันี ้

 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของนายครรชิต  บุนะจินดา กรรมการอิสระ ซึ่งได้ออกจากท่ีประชุม
คณะกรรมการและงดออกเสียงในการพิจารณาอนมุติัรายการท่ีอาจมีส่วนได้เสีย เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจเกิดขึน้ในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอาจมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษัทฯ และเม่ือท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้เข้าทํารายการดงักลา่ว นายครรชิต  บนุะจินดา ได้แจ้งลาออกจากการเป็น
กรรมการทนัที รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศแจ้งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 

 การจดัทําและเผยแพร่จรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการในรูปแบบ E-book เพ่ือให้บคุลากรของ
บริษัทฯ สามารถศกึษาและทบทวนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 การจดัทํา CG Mini Series จํานวน 7 ตอน ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการนําจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยนําเสนอผ่านตวัละครท่ีสนกุสนานและเข้าใจง่าย ทัง้นี ้มีการเผยแพร่ผ่านระบบ
อินทราเน็ต และเปิดให้พนกังานของบริษัทฯ รับชมก่อนการอบรมหรือปฐมนิเทศ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Reponsibilities : CSR) 

 ในปี 2558 การบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยืนของ CPN ขบัเคล่ือนผ่านคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันา
อย่างยัง่ยืน  (Corporate Governance and Sustainable Development Committee หรือ CG-SD Committee) เป็นหลกั 
โดยบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในด้านการกําหนดพันธกิจด้านความยั่งยืน และทบทวน
นโยบาย กลยทุธ์ แผนดําเนินงาน ข้อกําหนด ระบบมาตรฐานและแนวทางในการดําเนินงาน พร้อมติดตามผลให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้บริหารระดบัสงู มีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่จากทกุสายงานและหน่วยงานส่วนกลางเป็นคณะกรรมการ รวม
จํานวนทัง้สิน้ 10 ท่าน โดยในปี 2558 ได้จดัการประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ อีกทัง้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
กํากับดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้  ทัง้นี  ้ในการดําเนินการตามแผนงานจะมีคณะทํางานและ
คณะกรรมการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 คณะทํางานบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainable 
Development Task Force) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูและระดบัจดัการเพ่ือประชมุหารือ และขบัเคล่ือนนโยบายด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าจํานวน 10ท่านซึ่งมีหน้าท่ีบริหารแผนงานในภาพรวมและมุ่งเน้นในด้านการ
ส่งเสริมบรรษัทภิบาลและการกํากับดูแลกิจการ ด้านการดูแลร้านค้า และลกูค้า และด้านการดูแลชุมชนและสงัคม โดย
คณะทํางานฯ มีการประชุมติดตามความคืบหน้าและร่วมกันผลกัดันให้เกิดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานให้
เกิดผลทัว่ทัง้องค์กร และจะมีการนําเสนอผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาท่ียัง่ยืนในทกุไตร
มาส 

 คณะกรรมการศึกษามาตรการประหยดัพลงังานและสาธารณูปโภค (Energy and Utility Conservation 
Committee)  ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูและระดบัจดัการจากสายงานพฒันาธุรกิจและก่อสร้าง และสายงานบริหาร
ทรัพย์สินจํานวน 9 ท่าน ทําหน้าท่ีในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการประหยัดพลงังาน นํา้ แก๊ส รวมถึงนโยบายด้าน
สิง่แวดล้อม การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือก โดยการถ่ายทอดนโยบายสูที่มปฏิบติัการด้าน
พลงังานและสาธารณูปโภคท่ีประจําในแต่ละสาขา  กํากับดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผ่านทีมงานตรวจ
ประเมินด้านพลงังานท่ีตรวจประเมินแต่ละสาขา และนําเสนอความคืบหน้าของแผนดําเนินงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนทกุไตรมาส  

 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานสํานกังานใหญ่ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดบัสงูจากสายงานบริหารทรัพย์สนิ ระดบัจดัการจากสายงานสนบัสนนุ และพนกังานระดบัปฏิบติัการ จํานวน 13 
ท่าน เพ่ือขบัเคล่ือนและยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั มีการรายงานตอ่คณะกรรมการความเส่ียงตามอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กรมีกรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นประธาน ประกอบไปด้วย
ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่รวม 5 ท่าน ท่ีปรึกษาจากระดบักรรมการบริหาร 1 ท่าน และท่ีปรึกษาระดบับริหาร
การบุคคล 1 ท่าน โดยเรียนเชิญผู้บริหารระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุม ทําหน้าท่ีกําหนดกลยุทธ์ 
พิจารณา ติดตามและให้คําแนะนําเก่ียวกับแผนงานดูแลพฒันาบุคลากรอย่างใกล้ชิด มีการถ่ายทอดเป็นลําดบัชัน้ โดย
กําหนดคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในระดบัสายงาน ระดบัฝ่ายและระดบัสาขา  
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ผังโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน 

 
 
แนวทางการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือความย่ังยืน 

ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืนได้ผนวกกลยุทธ์เพ่ือความยั่งยืนเข้าไปในการ
วางแผนทางธุรกิจประจําปี โดย คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน และผู้บริหารระดบัสงู ได้พิจารณา
ประเด็นท่ีสําคัญด้านการดําเนินธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนประเด็นท่ีสําคัญจากผู้ มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ใน
กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ โดยแบง่เป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. กาํหนดประเดน็ (Critical Issue Identification)  
การบง่ชีป้ระเดน็ท่ีมีนยัสําคญัตลอดหว่งโซค่ณุคา่ของ CPN  ได้จาก 4 สว่นหลกัคือ  

1)  ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อความยัง่ยืนขององค์กร 15 ประเด็น (ข้อมลูต่อเน่ืองจากปี 2557) ซึ่งเพิ่มเติมให้
ครอบคลมุและสอดคล้องตามแนวทางความยัง่ยืนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ GRI-G4, DJSI และ 
MSCI เป็นต้น 

2) ดชันีตวัชีว้ดัด้านความเส่ียงระดบัองค์กร 21 ตวั 
3) ประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัซึง่ได้จากการรับฟังเสียงและการมีสว่นร่วมจากผู้ มีสว่นได้เสียหลกัท่ีสําคญั ได้แก่  

 บทวิเคราะห์และงานวิจยัของผู้ลงทนุและผู้วิเคราะห์การลงทนุด้านความยัง่ยืน 

 ผลจากการทําแบบสํารวจความพงึพอใจของร้านค้า และประเดน็จากการประชมุร้านค้ารายปี 

 ผลจากการทําแบบสํารวจความพงึพอใจของลกูค้า และประเดน็จากข้อร้องเรียนผา่นช่องทางตา่ง ๆ 

 ผลจากการทําแบบสํารวจความผกูพนัพนกังาน 

 กฎหมายและข้อบงัคบัของภาครัฐ 

 ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจจากการเป็นสมาชิกสมาคมศนูย์การค้าไทย 
4) การวิเคราะห์สภาวะการณ์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มนวตักรรม และกระแสสงัคม 
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2. ประเมนิและจัดลาํดับความสาํคัญ (Evaluation and Prioritization)  
การจดัลําดบัประเด็นท่ีมีนยัสําคญั  ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบและลําดบัความสําคญั (Materiality Matrix) ใน

ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวท่ีมีต่อผู้ มีสว่นได้เสีย เทียบกบัความสําคญัต่อความยัง่ยืนขององค์กร โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืนและผู้บริหารระดบัสงูประเมินและทวนสอบให้คงกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียหลกั 4 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) ร้านค้า (2) ลกูค้า (3) พนกังาน และ (4) ชมุชน และสรุปประเดน็ท่ีมีนยัสําคญั 15 ประเดน็ 

 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิง่แวดล้อม ด้านสงัคม 

 การเติบโตทางธุรกิจของ CPN 

 การเติบโตของร้านค้า 

 การจดัหาแหลง่เงินทนุท่ี
เหมาะสม 

 การบริการลกูค้าอยา่งมืออาชีพ 

 การบริหารศนูย์การค้าอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 การกํากบัดแูลกิจการ 
 การบริหารจดัการสายโซอ่ปุทาน 

 การบริหารจดัการความเส่ียงและ
วิกฤตการณ์ 

 ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 

 การลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 การบริหารจดัการนํา้ 

 ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

 การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล 

 การสง่เสริมพฒันาชมุชน 

 
3. การวางแผนกลยุทธ์ (Alignment with Business Strategies) 

ได้นําประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัทัง้ 15 ประเดน็มากําหนดเป็นกลยทุธ์องค์กร และตวัชีว้ดัระดบัองค์กร ระดบัสายงาน 
ระดบัฝ่าย และระดบัแผนกตามลําดบั โดยกําหนดเป็นกลยทุธ์ในการบริหารระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ดงันี ้

1) กลยุทธ์การขยายธุรกจิและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์การค้า (Shopping Mall Expansion and 
Development Innovation) 

 CPN มุ่งเน้นแผนการปรับปรุงศูนย์การค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงการขยายสาขาไปยงัเมือง
สําคญัทางเศรษฐกิจในต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ ซึง่การขยายสาขาจะผ่านการสํารวจและวิเคราะห์อย่างรอบคอบระมดัระวงั
เพ่ือให้เช่ือมั่นว่าทําเลท่ีตัง้นัน้ ๆ เหมาะสมท่ีสุดในการพัฒนาโครงการ เพ่ือคงความเป็นผู้ นําการพัฒนาศูนย์การค้าใน
ประเทศ และพร้อมก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 นอกจากนัน้ CPN ยงัมุ่งพฒันากระบวนการการบริหารจดัการโครงการอย่างเป็นระบบผ่านการประสานงาน
ร่วมกนัของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การพฒันาโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
เร่ิมตัง้แต่การวางแผนโครงการ การกําหนดรูปแบบของศูนย์การค้า (Mall Format) การกําหนดสัดส่วนร้านค้า 
(Merchandising Mix) อยา่งเหมาะสม การตอบสนองความต้องการของลกูค้า การติดต่อร้านค้า การตลาด พร้อมทัง้การให้
ความบนัเทิงภายในศนูย์การค้า 
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2) กลยุทธ์พัฒนาโครงการต่างประเทศ (International Business Strategy) 

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

ทัง้นี ้CPN มีการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสรรหาบคุคลท่ีมีความสามารถและมี
ประสบการณ์ด้านศนูย์การค้าจากประเทศนัน้ ๆ มาร่วมพฒันาธุรกิจ เข้ารับการอบรมระบบมาตรฐานการทํางานของ CPN 
ศึกษาวางแผนการบริหารงานด้านต่างๆ เพ่ือให้ศนูย์การค้ามีองค์ประกอบและมาตรฐานของ CPN และตรงตามความ
ต้องการของลกูค้าในประเทศนัน้ ๆ 

 
3)  กลยุทธ์ความเป็นเลศิในการบริหารศูนย์การค้า (Operational and Service Excellence) 

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

 การยกระดบัมาตรฐานและเสริมสร้างจดุขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  (Unique Selling Point) โดยการเพิ่ม
มาตรฐานของแนวทางการปรับโฉมศูนย์การค้าทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือให้ศูนย์การค้าดูทันสมัยและตอบสนองต่อ
รูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ  การเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางทัง้โดยรถส่วนตวัและ
ขนสง่สาธารณะ การนํานวตักรรมใหม ่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 ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในปัจจบุนัมากขึน้ เพิ่มคณุภาพของ
ส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารทุกช่องทาง เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีทันสมัยให้กับผู้มาใช้บริการและจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์ฯ 
รวมถึงการจดักิจกรรมท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตวั (Signature Event) และเปิดโอกาสให้ร้านค้าและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม
ในกิจกรรมด้วย นอกจากนี ้ยงัมีการนําส่ือโฆษณารูปแบบใหม่ ๆ มาพฒันาและช่วยในการประชาสมัพนัธ์ เช่น การโฆษณา
ผา่นระบบมือถือ แอพลเิคชัน่ และส่ือออนไลน์ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 
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 การบริการท่ีครบครันสําหรับผู้ ใช้บริการทัง้ชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เช่น การให้ข้อมลูและ
ความช่วยเหลือภายในศนูย์การค้า การรักษาความปลอดภยั การบริการระบบขนสง่ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็น
ต้น เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายและความประทบัใจในการจบัจ่ายใช้สอยของลกูค้าและการดําเนินธุรกิจภายในศนูย์การค้า
ของผู้ เช่า โดยมีการสํารวจความพงึพอใจและความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการอยา่งเป็นระบบและสม่ําเสมอ และนําผลสํารวจมา
วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงการบริการทางด้านต่าง ๆ ทัง้ในส่วนของบริการท่ีศนูย์การค้ามีอยู่แล้วให้ดีย่ิงขึน้ ตลอดจน
พฒันาบริการใหม ่ๆ เพ่ือสร้าง            “ประสบการณ์แหง่ความสขุ” ให้กบัลกูค้าและคูค้่าอยา่งแท้จริง 

 การบริหารศนูย์การค้าโดยคํานึงถึงการประหยดัพลงังาน (Energy saving) ควบคู่กบัการใช้เทคโนโลยีท่ี
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ใสใ่จในการเปล่ียนสภาพภมิูอากาศ และลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวม
ไปถึงการใช้สาธารณปูโภคภายในศนูย์การค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Utility Benchmarking)  
รวมถึงการเร่ิมนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประหยดันํา้และพลงังานในรูปแบบต่างๆ มาปรับใช้ในศนูย์การค้าปัจจบุนัและใน
อนาคต ซึง่จะนําไปสูก่ารขยายธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และยัง่ยืน 

 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 มีสว่นได้เสียหลกัท่ีสําคญัและเป็นแรงผลกัดนัท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีช่วยให้องค์กรก้าวไป

ข้างหน้าได้อย่างมัน่คง CPN จึงมุ่งเน้นการพฒันาและการเสริมสร้างศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงการทํางานร่วมกนัให้
แข็งแกร่งมากย่ิงขึน้ ภายใต้วฒันธรรมองค์กร “สร้างสรรค์ด้วยความเช่ือมัน่ สูค่วามเป็นเลศิร่วมกนั” และหลกับรรษัทภิบาล 

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

 
5) กลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสม (Flexible Funding) 

CPN มุ่งเน้นการจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มความคล่องตวัในการดําเนินธุรกิจ  นอกเหนือจาก
แหลง่เงินทนุภายในจากการดําเนินธุรกิจ เช่น การจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงิน การออกหุ้นกู้  และการออก
หุ้นเพิ่มทนุ ตลอดจนมีการศึกษาการจดัตัง้กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) แหล่งเงินทนุท่ีหลากหลาย
ดงักล่าวทําให้ CPN สามารถบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอตัราส่วนทางการเงินท่ีดี และมี
ความคลอ่งตวัในการจดัหาเงินลงทนุเพ่ือการขยายธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือรองรับโอกาสทางการลงทนุในธุรกิจใหม่ ๆ อนัเป็นการ
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ต่อยอดและเพ่ิมคณุค่าให้กบัธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีนโยบายบริหารความเส่ียง และนโยบายทางด้านการเงินคอยกํากบัดแูล
อยา่งใกล้ชิด 

 
6) กลยุทธ์การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 

CPN มุ่งเน้นใส่ใจและตอบสนองต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างรับผิดชอบ พร้อมรับฟังและนํามาพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการอย่างโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดพนัธกิจย่อยด้านความยัง่ยืน 10 พนัธกิจตามมมุมองของกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียหลกั ได้แก่ 
ร้านค้า ลูกค้า พนักงาน สงัคมและสิ่งแวดล้อม คู่ค้า และผู้ ถือหุ้น ผนวกการดําเนินงานด้านความยั่งยืนในกระบวนการ
กําหนดกลยทุธ์องค์กร ภายใต้เจตนารมณ์ท่ีเน้นการ “พฒันาสร้างคณุค่าร่วม และลดผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้เสีย”  โดยพนัธ
กิจด้านความยัง่ยืน 10 พนัธกิจ มีดงันี ้

1. พฒันาและสนบัสนนุการเติบโตของร้านค้า    
2. เพิ่มขีดความสามารถให้ร้านค้ามีความได้เปรียบทางการแข่งขนั  
3. สร้างศนูย์การค้าท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบและเป็นแรงบนัดาลใจแก่ลกูค้า 
4. พฒันาศนูย์การค้าและให้บริการลกูค้าระดบัมืออาชีพ พร้อมได้รับความสะดวกและปลอดภยั 
5. บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลให้มีศกัยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพ 
6. เสริมสร้างความผกูพนัและความเป็นอยูท่ี่ดีแก่พนกังาน 
7. สง่เสริมพฒันาสร้างคณุคา่ร่วมในชมุชนและสงัคม 
8. บริหารจดัการผลกระทบทัง้ทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 
9. ผลกัดนัให้เกิดหว่งโซอ่ปุทานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
10. กํากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล  
ซึง่ในแตล่ะพนัธกิจได้มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัสงู รับผิดชอบและผลกัดนัให้เกิดผลการดําเนินงานตาม

แผน ในบทบาทผู้ นําด้านความยัง่ยืน (SD Champion) 
 

4. การบริหารจัดการและขับเคล่ือนกลยุทธ์ (Managing and Driving Business Strategies) 
แผนกลยทุธ์ท่ีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการและผู้บริหารจะได้รับการติดตามความก้าวหน้าโดยกําหนดเป็น

ตวัชีว้ดัของบริษัท ได้แก่ตวัชีว้ดัด้านการเงิน ความพงึพอใจของลกูค้าและร้านค้า ความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน  อตัรา
การพ้นสภาพงานของพนกังานท่ีมีศกัยภาพ (Regrettable loss) และมีกลไกในการถ่ายทอดตัง้แต่ระดบัประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร สู่ผู้บริหารในลําดบัขัน้ถัดไปจากระดบัสายงานจนถึงระดบัฝ่าย ระดบัแผนก และระดบับุคคล โดยตวัชีว้ดัท่ีมีการ
ถ่ายทอดตามลําดบัขัน้นัน้จะได้รับการติดตามความก้าวหน้าผ่านกระบวนการติดตามแผนกลยทุธ์ในมมุมอง 5 ด้าน คือ 
มุมมองด้านการเติบโตขององค์กร มุมมองด้านการสร้างคุณค่าแบรนด์ มุมมองด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน และมุมมองด้านบุคลากร ในการประชุมติดตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายและในการประชุมของ
คณะกรรมการจดัการเป็นประจําทกุเดือน และมีการติดตามความคืบหน้าและกํากบัดแูลแผนงานในรายละเอียดตามพนัธ
กิจความยัง่ยืนในการประชมุของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน นอกจากนัน้ยงัมีการส่ือสารผลการ
ดําเนินงานภาพรวมให้กับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางในการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Review) รายไตรมาส และการประชมุผู้บริหารและระดบัจดัการ (Management Information Meeting) รายปี ตามลําดบั 
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เพ่ือให้รับทราบทิศทางและความคืบของแผนงาน และนําไปส่ือสารตอ่ยงัพนกังานทัว่ทัง้องค์กรต่อไป ทัง้นี ้ผลการดําเนินงาน
ตามตวัชีว้ดัเป็นปัจจยัท่ีนําไปใช้ในการพิจารณาผลตอบแทนของพนกังานและผู้บริหารด้วย 

แนวทางการจัดทาํรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
CPN ได้รวมรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเป็นสว่นหนึ่งของรายงานประจําปี 2558 โดยปีนีจ้ดัทําขึน้เป็นปีท่ี 4เพ่ือ

แสดงผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสงัคมในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา โดยประยุกต์ตามแนวทางการ
รายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI: G4) ในแบบหลกั เน้นรายงานตวัชีว้ดัท่ีสมัพนัธ์กบัประเด็นสําคญัต่อความ
ยัง่ยืน และเป็นปีแรกท่ีนําหลกัสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: 
UNGC) โดยการทําสารัตภาพในการรายงานเป็นไปตามแนวทางการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือความยัง่ยืนทัง้ 4 ขัน้ตอน มี
คณะทํางานการเขียนรายงานประจําปีเป็นผู้ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมลูในรายงานประจําปีเลม่นี ้ 
ในปี 2558 CPN ได้ปรับรูปแบบการรายงานจากเดิมท่ีแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม เป็นการรายงานการ
ดําเนินงานตามพนัธกิจความยัง่ยืน 10 พนัธกิจของ CPN เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ความยัง่ยืนและการดแูลผู้ มีสว่นได้เสีย 
และครอบคลมุใน 3 ด้านความยัง่ยืน (ESG) โดยขอบเขตของรายงานในส่วนผลการดําเนินงานด้านธุรกิจและด้านการ
พฒันาอย่างยัง่ยืนครอบคลมุการบริหารศนูย์การค้า 29 ศูนย์การค้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งเสริมกนัภายใต้การ
บริหารงานของ CPN ทัว่ประเทศท่ีดําเนินการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ดงัรายงานในลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ ยกเว้นในพนัธกิจท่ี 8 หมวดการบริหารจดัการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุ 25 ศนูย์การค้า
ภายใต้การบริหารงานของ CPN ทัว่ประเทศไม่รวมศนูย์การค้าท่ีเปิดใหม่ และศนูย์การค้าท่ีเข้าซือ้ระหว่างปี 2558 ได้แก่ 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ระยอง เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต 1 เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกตและเซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ 
หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะนําเก่ียวกบัรายงานการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน สามารถติดตอ่ได้ท่ี  
แผนกพฒันาความยัง่ยืนทางธุรกิจ 
โทรศพัท์: +66 (0) 2667-5555 ตอ่ 6401-6403 
โทรสาร:  +66 (0) 2264-5593  
อีเมล:  sd.ho@cpn.co.th 
 

ผลการดาํเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พันธกจิความย่ังยืนพันธกจิที่ 1 และ 2:  
พฒันาและสนบัสนนุการเติบโตของร้านคา้ (พนัธกิจที ่1)  
เพ่ิมขีดความสามารถใหร้้านคา้มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (พนัธกิจที ่2)  

ความสําเร็จของร้านค้าเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคัญในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้กับลูกค้า และการ
เติบโตทางธุรกิจตลอดระยะเวลา 35 ปีท่ีผ่านมาของ CPN ได้สนบัสนนุ สง่เสริม พฒันา และสร้างความผกูพนักบัร้านค้าทัง้
รายยอ่ยระดบัชมุชนไปจนถึงรายใหญ่จากต่างประเทศได้ขยายธุรกิจและขยายสาขาจนเติบใหญ่เป็นท่ีรู้จกัในสงัคมไทยและ
ตา่งประเทศ โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมามีการจดัทําแผนกลยทุธ์การพฒันาสร้างความผกูพนักบัผู้ มีสว่นได้เสียอย่างยัง่ยืน โดย
เน้นการสนบัสนนุธุรกิจของร้านค้า (Tenant Partnership) รวมไปถึงจดัทําแผนกลยทุธ์เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถการพัฒนาของคู่ค้าและร้านค้าควบคู่กับการพัฒนาศูนย์การค้าของ CPN โดยสามารถแบ่งหมวดแผน
ดําเนินงานและตวัอยา่งการดําเนินงานได้ดงันี ้
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(1) การรับฟังเสียงและมีสว่นร่วม 

 กระบวนการตรวจเย่ียมร้านค้ารายวนั เพ่ือรับงานบริการ รับปัญหา และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากร้านค้าโดย
เจ้าหน้าท่ีร้านค้าสมัพนัธ์ท่ีผา่นการพฒันา และประเมินผลการบริการอยา่งเป็นระบบ  

 จดัประชมุร่วมกบัร้านค้ารายปีและรายไตรมาสเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานท่ีสําคญัเช่น จะเปิดศนูย์การค้า
ใหม่หรือศูนย์การค้ามีการปรับปรุง เพ่ือรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ และวางแผนการตลาดร่วมกัน 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ เช่าได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ศนูย์การค้าให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

 สํารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือทราบความต้องการของร้านค้าอย่าง
แท้จริง และนํามาปรับปรุงการให้บริการ 

 ส่งจดหมายข่าว และประชาสมัพนัธ์บริการต่าง ๆ ท่ี CPN มีบริการให้ทราบตามวาระ และเปิดช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร เพ่ือให้ร้านค้าสามารถรับทราบข้อมลูต่าง ๆ ในการติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนได้หลาย
ช่องทาง เช่น ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าท่ีร้านค้าสัมพันธ์แต่ละสาขา ตู้  I-Box เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
whistleblower@cpn.co.th หรือ CPN Call Center 0-2635-1111 เป็นต้น 

 จดักิจกรรมร้านค้าสมัพนัธ์เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั เช่น ทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมร่วมกนักบั
ร้านค้าและกลุม่เซน็ทรัล กิจกรรมสนัทนาการท่ีท่ีหลากหลายตามไลฟ์สไตล์แตล่ะกลุม่ร้านค้า เป็นต้น 
 

(2) การสนบัสนนุเพ่ือเพิ่มศกัยภาพ  

 วางแผนการทางการตลาดร่วมกบัร้านค้าเพ่ือช่วยสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของร้านค้า เช่น ร่วมวางแผนและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเปิดตัวร้านค้า การเปิดตัวสินค้าใหม่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การ
ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

 จดัสมัมนาเพ่ิมความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัร้านค้าอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 ได้จดั
อบรมสมัมนาในหวัข้อเร่ือง “การสร้างแบรนด์” ให้กบัร้านค้าในภาคเหนือและภาคกลาง 

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2558 แผนปี 2559 
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ผกูพนักบัร้านค้า 

 ดําเนินงานตามกลยุทธ์พัฒนาสร้างความผูกพันกับ
ร้านค้า โดยปรับดัชนีชีว้ัดให้ท้าทายขึน้ ซึ่งผลอยู่ใน
ระดับ เพิ่ มขึ น้ จาก ปี ท่ี แ ล้ว  แต่ยัง ไม่ ถึ ง ระดับ ท่ี
ตัง้เป้าหมายไว้ 

 ดําเนินการวางแผนทางการตลาดเพ่ือสง่เสริมการขาย
เชิงกลยุทธ์ร่วมกับร้านค้าหลกั ส่งผลให้ยอดขายของ
ร้านค้าเพิ่มขึน้ระหวา่ง 14-35% ในช่วงการจดักิจกรรม 

 ปรับการกําหนดดชันีชีว้ดั โดยแยกเฉพาะร้านค้า และ
ลกูค้าให้ชดัเจนย่ิงขึน้  

 ดําเนินงานตามแผนพฒันาศกัยภาพ
ร้านค้า 

 ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์สร้าง
ความผูกพันร้านค้า เพ่ือให้ได้ตาม
เป้าหมายดชันีชีว้ดัท่ีท้าทายขึน้ 
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 จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพร้านค้าโดยเน้นการให้
ความรู้ และให้การสนบัสนนุอยา่งครบวงจรเพ่ือให้เห็น
ผลตอ่การเติบโตของร้านค้าท่ีชดัเจนย่ิงขึน้  

 ผนวกข้อมูลท่ีได้รับจากช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ร้านค้าและลกูค้าในกระบวนการบริหารจดัการความ
เส่ียงในการปฏิบติัการ 

 
พันธกจิความย่ังยืนพันธกจิที่ 3 : สร้างศูนย์การคา้ทีเ่ป็นทีชื่น่ชอบและเป็นแรงบนัดาลใจแก่ลูกคา้ 

ในปี 2558 CPN กําหนดแนวทางการดําเนินแผนงานโดยคํานึงถึงความต้องการและความพงึพอใจของลกูค้าเป็น
สําคญั (Customer Centricity) มีการปรับปรุงศนูย์การค้าให้ทนัสมยั อีกทัง้นํานวตักรรมในการให้บริการมาปรับใช้ เพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการใช้ส่ือออนไลน์ในการติดตามข่าวสารมากขึน้ การดูแล
สภาพแวดล้อม พืน้ท่ีภายใน และบริเวณโดยรอบภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อ
สขุภาพ อนามยั ชีวิต และทรัพย์สิน(รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการดูแลสขุอนามยัและความปลอดภัย ใน 

www.cpn.co.th/sustainability)  
ทัง้นี ้CPN ได้นําข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากทกุช่องทางมาปรับปรุงการดําเนินงานอยู่เสมอ  โดยช่อง

ทางการรับฟังเสียงและมีสว่นร่วมของลกูค้า ได้แก่ 

ช่องทางการรับฟังเสียงและมีส่วนร่วมของลูกค้า 
ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า ความถ่ี การตอบสนอง 

รับแจ้ง ณ จดุประชาสมัพนัธ์ รายวนั ข้อมลูท่ีได้รับจะจดัแบง่เป็น  
(1) ประเด็นท่ีต้องตอบสนองในทนัที เช่น เหตุ

สดุวิสยั ดําเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการแก้ไขทนัที  

(2) ประเด็นเพ่ือการปรับปรุงและพฒันา เช่น การ
ให้บริการ คําแนะนํา ซึ่งจะนําไปวิเคราะห์
และจดัทําแผนรองรับตอ่ไป  

(3) คําชมเชย ซึง่จะรวบรวมสง่ต้นสงักดั เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการช่ืนชมท่ีเหมาะสม 

รับแจ้งผา่นเจ้าหน้าท่ีลกูค้าสมัพนัธ์โดยตรง รายวนั 
รับแจ้งผ่านโทรศพัท์ท่ีจุดประชาสมัพนัธ์ หรือ CPN 
Call Center 0-2635-1111 

รายวนั 

สํารวจความพงึพอใจลกูค้า  
(Shopper satisfaction study) 

รายปี 

สํารวจพฤติกรรมของลกูค้า 
(Shopper profile and attitude study) 

รายไตรมาส 

สํารวจความพงึพอใจตอ่กิจกรรมสง่เสริมการขาย รายกิจกรรม
โปรโมชัน่ 

กล่องรับความคิดเห็น หรือจดหมายท่ีส่งโดยตรงท่ี
บริษัท 

เฉพาะเหต ุ

whistleblower@cpn.co.th  หรือจดหมายอิเล็กโทร
นิกส์ 

เฉพาะเหต ุ

ข่าวและการส่ือสารในโซเชียลมีเดีย เฉพาะเหต ุ
รับแจ้งผา่นกลุม่เซน็ทรัลและหน่วยงานอ่ืน ๆ เฉพาะเหต ุ
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

โดยมีกลไกในการรวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมลูจากทกุช่องทางเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการจดัการทกุไตรมาส 
และติดตามตวัชีว้ดัผ่านกระบวนการติดตามแผนกลยทุธ์โดยคณะกรรมการจดัการ และรายงานตวัชีว้ดัด้านปัจจยัเส่ียงต่อ
การปฏิบติัการตอ่คณะกรรมการความเส่ียงและคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2558 แผนปี 2559 
การสร้างความ
ผกูพนักบัลกูค้า 

 ดําเนินงานตามกลยุทธ์พัฒนาสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า โดยดัชนีชีว้ัดอยู่ในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย
ติดตอ่กนั 3 ปี 

 ดําเนินการตามแผนเพิ่มช่องทางในการส่ือสารเพ่ือสนอง
ความต้องการผู้บริโภคยุคปัจจุบนัได้อย่างครบถ้วนทุก
แง่มมุการใช้ชีวิตทนัสมยั โดยการเปิดเฟสบุ๊ค “CPN 
Life” เพ่ือนําเสนอเร่ืองราวท่ีน่าสนใจในสังคม 
ครอบคลมุการดําเนินชีวิตท่ีทนัสมยัทัง้เร่ืองการจบัจ่าย
ใช้สอย อาหารและแหลง่บนัเทิง เป็นต้น 

 ดําเนินการผนวกกลยุทธ์ดิจิตอลใน
แผนการส่ือสารทางการตลาด และ
เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการให้
ข้อมลูป้อนกลบัยงัผู้สง่สาร 

 ปรับเป้าหมายดัชนีชี ว้ัดความพึง
พอใจของลกูค้าให้ท้าทายย่ิงขึน้ 

ก า ร บ ริ ห า ร
จดัการ 

 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงศนูย์การค้า 2 โครงการและ
เพิ่มศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับครอบครัว สวนนํา้ 
และพืน้ท่ีพักผ่อนส่วนกลางในโครงการท่ีกําหนดตาม
แผนงาน 

 ดําเนินการตามกลยทุธ์นวตักรรมการพฒันาศนูย์การค้า
ให้ตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลกูค้ามากขึน้
โดยนําร่องการสร้างศูนย์รวมอาหารท่ีครบครัน (Food 
destination) และสร้างพืน้ท่ีสําหรับทํางานในรูปแบบ
ใหม่ภายในศนูย์การค้า (Co-working space) ตามแผน
ท่ีกําหนด 

 เพิ่มช่องทางการส่ือสารและบริการสําหรับชาวต่างชาติ
ให้ตรงกบักลุม่เป้าหมายของศนูย์การค้า 

 ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
ศนูย์การค้า 2 โครงการ 

 ข ย า ย แ ผน ง า นน วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ
ตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตของลกูค้า 

 เพิ่มประสิทธิผลการประเมินปัจจัย
เส่ียงด้านการปฏิบัติการครอบคลุม
มากกว่า  85% ของศูนย์การค้า ท่ี
ดําเนินงานทัง้หมด 

 



 

10-11 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

พันธกจิความย่ังยืนพันธกจิที่ 4 : ใหบ้ริการลูกคา้ระดบัมืออาชีพ พร้อมไดร้บัความสะดวกและปลอดภยั 
CPN มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยนําแนวทาง

มาตรฐานสากลมาประยกุต์ใช้ในการดําเนินงาน ได้แก่  

 พฒันาระบบการบริหารศูนย์การค้า โดยประยุกต์จากแนวทางการยกระดับคุณภาพบริหารจัดการองค์กรตาม
เกณฑ์รางวลั Malcolm Baldrige National Quality Award และแนวทางการบริหารจดัการตามเกณฑ์รางวลั
คณุภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ให้เข้ากบัองค์กร เพ่ือให้สามารถบริหารศนูย์การค้าและให้บริการ
ลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยนําระบบดงักลา่วไปบริหารงานศนูย์การค้าทกุโครงการ และทีมงานด้านคณุภาพ 
(Quality Management team) มีหน้าท่ีตรวจประเมินประสิทธิผลการบริหารจดัการและการทํารายงานป้อนกลบั
ให้กบัทีมบริหารศนูย์การค้า เพ่ือปรับปรุงพฒันาการบริหารงานและการให้บริการให้ดีย่ิงขึน้ ทัง้นี ้CPN ได้เข้าร่วม
การประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี 2553-2555 ท่ีศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี 2558 ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแก่น 

 กําหนดมาตรฐานการจดัการและให้บริการร้านค้าตามมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานการจดัการของ CPN 
โดยปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทกุโครงการ ใน
ปี 2558 CPN มีโครงการท่ีได้รับการรับรอง ISO 9001 แล้วจํานวน 24 โครงการ  

 พฒันาการบริหารงานศนูย์การค้า เพ่ือเพิ่มมลูค่าและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้
ภายในและภายนอกร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา รักษาคณุภาพ และพฒันาศนูย์การค้าให้สามารถ
สง่มอบประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้มาใช้บริการ  

 นอกจากนัน้ในปี 2558 CPN ได้เร่ิมนําระบบมาตรฐานการสร้างความยัง่ยืนในการจดังานสําหรับอตุสาหกรรมการ
จดัประชมุ แสดงสินค้าและนิทรรศการอย่างยัง่ยืน หรือ ISO 20121 Event Sustainability Management System 
เพ่ือพฒันาการให้บริการสถานท่ีในการจดักิจกรรมและงานอีเวนต์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัสู่ความยัง่ยืน เน้นการ
บริหารด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ปฎิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง การรักษาความปลอดภยั
และการจัดการขยะ โดยเร่ิมดําเนินการท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตเป็นสาขาแรก และมี
กําหนดขอรับการรับรองในปี 2559  

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2558 แผนปี 2559 
ก า ร บ ริ ห า ร
จดัการ 

 ดําเนินงานขอรับรอง ISO 9001 ตามแผน 
โดยในปี 2558 ได้ขอรับรอง จํานวน  3 
โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม ่
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และเซ็นทรัล
พลาซา อบุลราชธานี 

 ดํ า เ นินงาน นําการจัดการและบ ริหาร
ทรัพย์สินเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่า
อย่างเป็นระบบ (Asset Management) มา
ใช้ในศนูย์นําร่อง 

 ขอรับรอง ISO 9001 เพิ่มอีก 2 สาขาและ
เตรียมเพ่ือขอการรับรองในปี 2560 อีก   
4 โครงการ 

 ขยายการจัดการและบริหารทรัพย์สินเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพ  และคุณค่าอย่างเป็น

ระบบ(Asset Management) ให้ครอบคลมุ

มากกว่า 50% ของสาขาท่ีดําเนินงาน

ทัง้หมด 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 ผนวกข้อมูลท่ีได้รับจากช่องทางการมีส่วน
ร่วมของร้านค้าและลูกค้าในกระบวนการ
บริหารจดัการความเส่ียงในการปฏิบติัการ 

 ดํ า เ นิ น ง า น ป ร ะ เ มิ น ศู น ย์ ป ร ะ ชุ ม
อเนกประสงค์ทัง้  7 แห่งของ CPN ตาม
มาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย 
(ประ เภทห้องประชุม )  และไ ด้ รับตรา
สญัลกัษณ์มาตรฐานสถานท่ีจดังานประเทศ
ไทย (Thailand MICE Venue Standard)  

 ขอรับรอง ISO 20121 จํานวน    1 โครงการ
พร้อมขยายผลให้ครบ 100% 

 
พันธกจิความย่ังยืนพันธกจิที่ 5 และ 6 :  
ส่งเสริมพฒันาสร้างคณุค่าร่วมในชมุชนและสงัคม (พนัธกิจที ่5)  
บริหารจดัการผลกระทบทัง้ทางดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสดุ (พนัธกิจที ่6)  

CPN มุ่งเน้นการพฒันาสร้างคณุค่าและแสดงความรับผิดชอบต่อชมุชนตลอดการดําเนินงานของบริษัท ใน 2 มิติ 
คือ พฒันาสร้างคณุค่า ทัง้โครงการท่ีดําเนินการโดย CPN และโครงการท่ีดําเนินการร่วมกบักลุ่มเซ็นทรัล นอกจากนัน้ยงั
มุ่งมัน่ท่ีจะลดผลกระทบต่อชมุชนและสงัคมโดยนําความคิดเห็นท่ีรวบรวมจากหลากหลายช่องทาง เช่น การพบปะตวัแทน
ชมุชน การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนในช่วงก่อนการก่อสร้าง ตลอดจนช่องทางท่ีเปิดทางออนไลน์ และ CPN Call 
Center มาปรับปรุงพฒันาแผนงาน มีการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน  
การพัฒนาสร้างคุณค่าร่วมในชุมชน 

การศกึษาเป็นรากฐานในการสร้างคณุค่าให้กบัสงัคมในภาพรวม โดยในปี 2558 CPN ยงัคงดําเนินโครงการเพาะ
กล้าปัญญาไทยและครูดาวเทียมต่อเน่ืองเพ่ือสร้างโอกาสทางการศกึษาให้กบัเด็กและผู้ ด้อยโอกาส โดยติดตัง้ดาวเทียมเพ่ือ
การเรียนรู้ทางไกลให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศ ซึ่งระหว่างปีได้มีการหารือและสํารวจความ
พร้อมของสถานท่ีเพิ่มเติม และปรับเปล่ียนจํานวนลงตามความเหมาะสมให้ครบ 86  แห่ง อีกทัง้ได้ร่วมกบัมลูนิธิเตียง                   
จิราธิวฒัน์ และกล่มเซ็นทรัลในการพฒันาศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนท่ีห่างไกล และในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ีดําเนินโครงการพฒันาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาจํานวน 2 แห่ง ในจงัหวดั
อบุลราชธานีและจงัหวดับรีุรัมย์ และดําเนินการภายใต้โครงการเพาะกล้าปัญญาไทย และ CPN อาสา จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านบางเตย จงัหวดันครปฐม โรงเรียนบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ และสร้างห้องสมดุ ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน โรงเรียน
บ้านสํานกัทอง จงัหวดัระยอง 

นอกจากสนบัสนนุด้านการศกึษา CPN ดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานการเป็นสว่นหนึ่งของชมุชนท่ีเกือ้กลูต่อกนัในหลาย
ด้าน ได้แก่ การสนบัสนนุด้านพืน้ท่ีและประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรมสง่เสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีอนัดีในท้องถ่ิน
ให้เป็นกิจกรรมสําคญัประจําจงัหวดั เพ่ือช่วยสร้างความภาคภมิูใจของคนท้องถ่ินและส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัการ
พฒันาผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถ่ินให้ขยบัขยายมีรายได้เพิ่มขึน้ผ่านช่องทางการจําหน่ายในศนูย์การค้า โดย CPN ได้
ร่วมกบัมลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ และกลุ่มเซ็นทรัลในการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรจากชุมชนในการพัฒนาแนวทางการปลูกพืชเกษตรให้ได้ผลผลิตอันเป็นท่ี
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ต้องการของผู้บริโภค และเปิดช่องทางการจดัจําหน่าย ผ่านการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย เช่น จดังานจําหน่ายผลิตภณัฑ์
ผลไม้จากกลุม่สหกรณ์การเกษตรทุง่ควายกิน จงัหวดัระยอง จําหน่ายมงัคดุและลองกองจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จาก
การจดักิจกรรมในเดือนมิถนุายน สิงหาคม และกนัยายน รวม 26 วนั สร้างรายได้กว่า 2.6 ล้านบาทให้เกษตรกรโดยตรง
นอกจากนัน้ยงัได้ร่วมกบักระทรวงพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลในการจดัมหกรรมสินค้าชมุชนของเราอย่างต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 4 โดยการนําสินค้าจากชุมชนท่ีผ่านการพฒันาผลิตภัณฑ์ และพฒันากรรมวิธีโดยกลุ่มเซ็นทรัลภายใต้แบรนด์ 
“ชมุชนของเรา” มาจดัจําหน่ายในศนูย์การค้า ซึ่งในปี 2558 นัน้ได้ขยายการจดังานไปยงั 4 ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ 
เซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี และเซ็นทรัลเวิลด์ หมนุเวียนกนัในช่วง
เดือน มิถนุายน-สงิหาคม 2558 

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2558 แผนปี 2559 
การสนบัสนนุ
ชมุชน 

 การบริจาคผา่นมลูนิธิตา่ง ๆ เช่น มลูนิธิเตียง           
จิราธิวฒัน์ มลูนิธิเพ่ือสิง่แวดล้อม มลูนิธิปทมุวนา    
นรัุกษ์เพ่ือการสร้างสวนสาธารณะปทมุวนานรัุกษ์
ให้กบัเขตปทมุวนั  รวมเป็นเงิน 69.31 ล้านบาท  

 สนับสนุนกําลังคน  และงบประมาณในการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสร้างคุณค่าร่วมในชุมชน 
รวมเป็นงบประมาณ 1.96 ล้านบาท 

 ปรับกรอบการพิจารณาการอนเุคราะห์ให้พืน้ท่ีใน
การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคณุค่าและวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีของชมุชนให้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

 ดําเนินการปรับแผนงานโครงการเพาะกล้า
ปัญญาไทยให้เหน็ประสทิธิผลมากขึน้ 

 ดําเนินการตามแผนสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพชุมชน  และการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวประจําจงัหวดั 

 
การบริหารจัดการผลกระทบด้านสังคมและสิง่แวดล้อม 

CPN ตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างย่ิง เน่ืองจากธุรกิจศนูย์การค้าเก่ียวข้องใกล้ชิดกบั
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน ทัง้ในช่วงก่อนการ
ก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และหลงัเปิดให้บริการ โดยจะมีการสํารวจพืน้ท่ีประชมุหารือกบัตวัแทนชมุชนท่ีสําคญัและรับ
ฟังความคิดเห็นจากสงัคมและชมุชนผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึง่ในการลด
ผลกระทบต่อสงัคมชุมชนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมได้มีการดําเนินการทัง้ในหลายลกัษณะ เช่น การกําหนดมาตรฐานการ
ทํางาน  งานโครงการพฒันาเพ่ือสงัคมและชมุชน และงานอาสาสมคัรโดยพนกังานท่ีมีจิตอาสาร่วมบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ชมุชน เป็นต้น  
 
ด้านสังคมและชุมชน 

CPN ได้กําหนดแนวทางปฏิบติังานมาตรฐานเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสงัคม เช่นการจดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์ต่าง 
ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่นําภาพหรือเนือ้หาท่ีก่อให้เกิดทัศนคติท่ีไม่ดี การแบ่งแยกในสงัคม หรือค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายของบริษัทฯ เป็นต้น 
สําหรับโครงการพฒันาเพ่ือสงัคมและชมุชนในปี 2558 มีการดําเนินการโครงการท่ีสร้างสาธารณประโยชน์ให้กบัชมุชน เช่น 
การให้พืน้ท่ีสําหรับเปิด G-Point (Government Service Point) ศนูย์บริการร่วมภาครัฐภายในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
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เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการงานของรัฐ ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร์ ทํา
บตัรประจําตวัประชาชน จดทะเบียนสมรส เปล่ียนใบอนญุาตขบัข่ี รับชําระภาษีตอ่ทะเบียนรถ การย่ืนขอมีบตัรประกนัสงัคม 
เป็นต้น  โครงการศูนย์กลางการขนส่งหน้าศนูย์การค้า (Transportation Hub) เพ่ืออํานวยความสะดวก และบรรเทา
ผลกระทบด้านการจราจรในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี เชียงราย และพิษณโุลก โครงการอาสาจราจรโดยการ
สง่พนกังานท่ีเก่ียวข้องไปฝึกอบรมเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจรรอบศนูย์ในระยะ 500-1,000 เมตรรวมไปถึงการจดั
กิจกรรม CPN อาสาทัง้สิน้ 89 กิจกรรม ซึง่เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 65% อนัเน่ืองมาจากความร่วมมือในกิจกรรมอาสากบัทาง
กลุม่เซน็ทรัล โดยมีจํานวนพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 554 คน (นบัเฉพาะข้อมลูท่ีมีการรวบรวม และนบัซํา้คน) 
นอกจากนัน้ ทาง CPN ยงัมีแผนดําเนินการเพ่ือบรรเทาสาธารณภยัและภยัพิบติั มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ดบัเพลิงและ
เผยแพร่ความรู้สูเ่ยาวชนในชมุชนอยา่งสม่ําเสมอ และเม่ือมีภยัพิบติัต่างๆ เกิดขึน้  CPN จะเป็นศนูย์กลางในการจดักิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัในเหตกุารณ์ต่างๆ อยู่เสมอ เช่น ในปี 2558 CPN ร่วมกบักลุ่มเซ็นทรัลจดัโครงการ Pray for 
Nepal เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผน่ดินไหวท่ีประเทศเนปาล โดยการจดันิทรรศการภาพถ่าย “เนปาลแห่งความทรงจํา” จดั
งานวิ่งการกศุล “Run for Nepal” และร่วมกบัพนกังาน ผู้บริหาร และลกูค้า บริจาคเงินจํานวนทัง้สิน้ 2,250,000 บาท มอบ
ใ ห้ กั บ ส ถ า นทู ต เ น ป า ล  ป ร ะ จํ า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น โ ค ร ง ก า ร อ่ื น  ๆ  ท่ี ผ่ า น ม า  ท่ี 
www.cpn.co.th/sustainability)  
 
ด้านสิง่แวดล้อม 

CPN ได้มีการขบัเคล่ือนแผนกลยทุธ์และการดําเนินงานด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ โดยทีมปฏิบติัการด้านพลงังานและสาธารณปูโภคประจําสาขา ภายใต้การกํากบัดแูลของ
คณะกรรมการศกึษามาตรการประหยดัพลงังานและสาธารณปูโภค  และทีมงานตรวจประเมินด้านพลงังาน มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืนรับทราบเป็นรายไตร
มาส โดยในปี 2558 ได้มีการปรับกรอบในการขบัเคล่ือนนโยบายด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม ดงันี ้

1. การบริหารจดัการพลงังาน และสาธารณปูโภคอยา่งมีประสทิธิภาพ 
2. การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
3. การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมขยะ ของเสีย และระบบนิเวศ 

ซึง่ CPN ได้นําระบบมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ISO 14001, ISO 14064-1,  ISO 50001 และเกณฑ์การประเมิน 
Thailand Energy Award ของกระทรวงพลงังาน และ Asean Energy Award ในระดบัอาเซียนเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม ผลกัดนัแผนงานโดยทีมปฏิบติัการด้านพลงังานและสาธารณูปโภค
ประจําสาขา กํากับดูแลและตรวจประเมินโดยหน่วยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ติดตามผลการดําเนินงานผ่าน
กระบวนการตามแผนงานทางกลยทุธ์ โดยคณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน
รายไตรมาส อีกทัง้ยงัให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น มีการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง รวมถึงติดตามความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบติัการ ความใสใ่จ
ดแูลต่อสิ่งแวดล้อมแม้ต้นไม้เพียงต้นเดียว CPN ก็ไม่ละเลยท่ีจะเก็บรักษาต้นไม้ไว้ตามสภาพเดิม ดงัเห็นได้จากการสร้าง
ทางเช่ือมต่อจาก Sky Walk เข้าพืน้ท่ีบริเวณ Groove ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึง่ได้ออกแบบทางเดินให้เข้ากบัต้นไม้เดิม
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ท่ีมีอยู่ได้อย่างกลมกลืนและสวยงาม  โดยในปี 2558 CPN ไม่มีการดําเนินงานใด ๆ ท่ีขดัต่อกฎหมายหรือสร้างผลกระทบ
ทางลบตอ่สิง่แวดล้อม  

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2558 แผนปี 2559 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การพลังงาน และ
สาธารณปูโภค 

 ลดการใช้พลงังานลงได้ 1.7% เม่ือเทียบกบัปี
ท่ีแล้ว (เฉพาะในสว่นท่ีควบคมุได้ และไมร่วม
โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้าท่ีทีการปิด
ปรับปรุงบางสว่น) หรือคิดเป็น อตัราการลดใช้
พลงังาน 5.32% เม่ือเทียบกบัปีฐาน (ปี 2555) 
ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

 ปริมาณการใช้นํา้รีไซเคิลลดลงจากปีท่ีแล้ว 
5% เน่ืองจากคณุภาพนํา้ท่ีได้ไมเ่ป็นตาม
มาตรฐาน จงึไม่สามารถใช้นํา้ซํา้ได้ตามท่ี
เป้าหมายไว้  

 ขอรับรอง ISO 50001 ในศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว และพระราม 2 

 ตัง้เป้าหมายในการลดการใช้พลงังานลง 
3% เทียบกบัปีท่ีแล้ว (เฉพาะในสว่นท่ี
ควบคมุได้) และคงเป้าหมายระยะยาวใน
การลดการใช้พลงังานให้ได้ 5% ของการ
ใช้พลงังานทัง้หมด ภายในปี 2560 (รอบปี 
2555-2560) 

 ตัง้เป้าหมายการใช้นํา้รีไซเคิลให้ได้ 8% 
ของปริมาณการใช้นํา้ทัง้หมด (เฉพาะ
โครงการท่ีติดตัง้ทัง้หมด 8 โครงการ) 
ภายในปี 2560 

 ขยายผลความร่วมมือในการบริหารจดั
การพลงังานอย่างมีประสทิธิภาพไปยงัคู่
ค้า 

 ศกึษาการวดัผลประสทิธิภาพการใช้
พลงังานในแง่มมุใหม่ๆ  

การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
 

 ดําเนินการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ
องค์กร (Carbon Footprint Organization) 
ตามแนวทางประเมินขององค์การบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ใน
ศูน ย์การ ค้า เซ็นท รัลพลาซา  ลาดพ ร้าว 
เซ็นทรัลพลาซา  พระราม  3 และเซ็นทรัล
พลาซา ศาลายา 

 จัดการประชุมภายในแบบชดเชยคาร์บอนท่ี
เกิดขึน้ภายในงาน เช่น คาร์บอนท่ีเกิดจากการ
เดินทาง การรับประทานอาหาร สิ่งเหลือทิง้
จากการจดัประชมุ ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้  ให้เป็น
ศนูย์หรือท่ีเรียกว่า Carbon Neutral เพ่ือเป็น
การสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบันโยบายด้าน
การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  

 พิจารณานําพลังงานทดแทน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์มาปรับใช้ในโครงการท่ีเหมาะสม 

 ขยายผลแนวทางการรับรองคาร์บอนฟุต 
พ ริ ้น ท์ ข อ งอ ง ค์ ก ร ไปยั ง ส า ข า อ่ื น  ๆ 
ครอบคลุม 25% ของสาขาท่ีเปิด
ดําเนินการ 

 ดําเนินการตามแผนงานการใช้พลังงาน
ทดแทนใน 1 โครงการท่ีกําหนด 
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หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2558 แผนปี 2559 
การบริหารจัดการ
สิ่ ง แ วด ล้อมขยะ 
ของเสีย และระบบ
นิเวศ 
 

 ดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรอง 
ISO 14001 จํานวน 5 โครงการ โดยขอรับรอง
แล้ว 1 โครงการ ได้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงราย รวมโครงการท่ีขอรับรองแล้ว
ทัง้สิน้ในปัจจบุนัเป็นจํานวน 15 โครงการ 

 ดําเนินการขอรับรอง ISO14001 ในอีก   
4 โครงการ และเตรียมความพร้อมเพ่ือขอ
รับรองอีก 3 โครงการ 

 ดําเนินการตามแผนการระบุประเด็นการ
จัดการระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในกระบวนการก่อสร้าง 

 
การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

ในปี 2558 CPN นําเทคนิคด้านการอนรัุกษ์พลงังานเข้ามาประยกุต์ใช้ในศนูย์การค้าจํานวน 25 แหง่ โดยคิดเป็น
มลูคา่ในการลงทนุกวา่ 131 ล้านบาท  สง่ผลให้มีการใช้พลงังานมีประสทิธิภาพดีขึน้จากเดิม โดยเปรียบเทียบคา่ดชันีการใช้
พลงังานตอ่หนึง่หน่วยพืน้ท่ี (Specific Energy Consumption: SEC) ดีขึน้จากปีท่ีแล้ว 9%*  

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ที่ CPN นํามาปรับใช้ในปี 2558 

 

จาํนวน
โครงการ 
(แห่ง) 

ปริมาณพลังงาน
ที่ลดลง(kWh/ปี) 

(โดยการประเมิน) 

ปริมาณ 
Ton CO2-e 
ที่ลดได้ 
(โดยการ
ประเมิน) 

เงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

การนํานวตักรรมระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
ท่ีมีประสทิธิภาพดีท่ีสดุมาปรับใช้ (High 
Efficiency Chiller)  

3 1,896,034 1,102 38.83 

การติดตัง้อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
ไฟฟ้า (Variable Speed Drive: VSD) ใน
ระบบตา่งๆ 

2 157,513 92 2.32 

การปรับปรุงระบบการทํางานของ Cooling 
Tower 

4 967,441 562 22.93 

การปรับเปล่ียนระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งและ
หลอดไฟ 

16 6,537,426 3,800 64.75 

การนําพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทน
พลงังานไฟฟ้า ใน 2 โครงการเดิม คือเซน็ทรัล
เวิลด์ และเซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 

2 156,461 91 - 

มาตรการอ่ืนๆ  25 420,000 244 2.00 
ป                                  
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ปี จาํนวนศูนย์การค้า 
ที่นํามาคาํนวณ 

ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (GWh) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก (Scope 2) 

(Ton CO2-e) 

ดัชนีการใช้พลังงานต่อ
หน่ึงหน่วยพืน้ที่ (Specific 

Energy Consumption: 
SEC) (KWh/m2) 

2554 15 456 241,674 282 
2555 18 585 310,086 288 
2556 20 595 315,597 281 
2557 23 659 383,077 278 
2558 25 676 392.959 269* 
มีการเปล่ียนแปลงข้อมลูตวัเลขปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Scope 2) ในปี 2557-2558 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงวิธีการคํานวณให้สอดคล้องกบั
คา่ท่ีกําหนดโดยองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเป็นไปตามแนวทางขอรับรองคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร 

*ไมร่วมข้อมลูจากโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เน่ืองจากมีการปิดปรับปรุงบางสว่น 

 

เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละพืน้ที่ใช้สอยในปี 2558 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการสาธารณูปโภคอย่างมีประสทิธิภาพ 
CPN ใช้นํา้จากการประปานครหลวง การประปาท้องถ่ิน รวมถงึการใช้นํา้บาดาล และการใช้นํา้ซํา้(Reuse) ใน

กระบวนการบริหารศนูย์การค้า โดยในปี 2558 CPN ใช้นํา้ในการบริหารศนูย์การค้าทัง้หมด 25 โครงการ ในปริมาณทัง้สิน้  
8,640,680 ลกูบาศก์เมตร (รวมปริมาณการใช้นํา้ซํา้) พบวา่อตัราการใช้นํา้ตอ่หนึง่หน่วยพืน้ท่ีมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 2.6% 
สว่นหนึง่เป็นผลมาจากมาตรการการใช้นํา้อยา่งประหยดัในช่วงขาดแคลน การปรับเปล่ียนอปุกรณ์ในห้องนํา้เป็นระบบ
อตัโนมติั และการติดตัง้ระบบนํา้รีไซเคิลเพิ่มเติมในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 โดยมีการใช้นํา้ซํา้อยูท่ี่  206,839 
ลกูบาศก์เมตร จากการติดตัง้ระบบนํา้รีไซเคิลใน 4 โครงการ อตัราการใช้นํา้ซํา้ลดลงจากปีท่ีแล้ว 5% สืบเน่ืองมาจากการ



 

10-18 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ปรับคณุภาพนํา้จากระบบรีไซเคิลในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ ทําให้ระบบหยดุชะงกั 3 เดือน และยงัไมส่ามารถ
ดําเนินการใช้นํา้ซํา้จากการติดตัง้ระบบนํา้รีไซเคิลในโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะได้ เน่ืองจากคณุภาพนํา้ท่ีได้ยงั
ไมไ่ด้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด 

ในปี 2558 ทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนได้อนมุติัติดตัง้ระบบนํา้รีไซเคิลเพิ่มเติมอีก 
4 โครงการ ภายในปี 2560  โดยตัง้เป้าหมายในการใช้นํา้ซํา้คิดเป็น 8% ของปริมาณการใช้นํา้ทัง้หมดเฉพาะโครงการท่ี
ติดตัง้ทัง้หมด 8 โครงการ  

ปี จํานวนศนูย์การค้า 
ท่ีนํามาคํานวณ 

ปริมาณการใช้นํา้ 
(ลกูบาศก์เมตร) 

 

ปริมาณการใช้นํา้ 
ตอ่ 1 หน่วยพืน้ท่ี 

(m3/m2) 

การใช้นํา้รีไซเคิล 
(%) 

 
2555 18 6,474,380 3.19 ไม่มีการรายงาน 
2556 20 7,607,649 3.60  3 % 
2557 23 8,206,773 3.46  7 % 
2558 25 8,640,680   3.37 *  5% 
*ไมร่วมข้อมลูจากโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เน่ืองจากมีการปิดปรับปรุงบางสว่น 

 
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้นํา้ ในปี 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในปี 2558 CPN ได้ประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยการคํานวนคาร์บอนฟตุพริน้ท์องค์กร 
อ้างอิงตามหลกัการแบ่งขอบเขตของแหล่งกําเนิดจาก Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) และแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟตุพริน้ท์องค์กรขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึง่สอดคล้องตาม 
ISO14064 ในโครงการนําร่อง 3 แห่ง ได้แก่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และเซ็นทรัล
พลาซา ศาลายา โดยมีกําหนดขอรับรองกบัทาง อบก. ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 เพ่ือหาแนวทาง และกําหนด
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เป้าหมายในการลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกให้ชดัเจนย่ิงขึน้ ในการนี ้ได้นําแนวทาง มาปรับใช้ในการรายงานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทครอบคลมุในขอบเขตท่ี 1 (Scope 1: Direct emission)  บางส่วน และขอบเขตท่ี 2 
(Scope 2: Indirect emission) ซึง่ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 นัน้ คิดเป็น 1% ของการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกทัง้หมดของบริษัท 
นอกจากนัน้ ในปี 2558 ทางคณะกรรมการศกึษามาตรการประหยดัพลงังานและสาธารณปูโภคโดยความร่วมมือกบับริษัท
ในกลุม่เซน็ทรัล ได้ทําการศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มโครงการนําพลงังานแสงอาทิตย์จากการติดตัง้เซลแสงอาทิตย์บน
อาคารมาใช้โดยตรงและตัง้เป้าหมายท่ีจะดําเนินการภายในปี 2559 
 
ปริมาณการก่อให้เกดิก๊าซเรือนกระจก (แสดงเฉพาะ Scope 2) (CO2-e) 

 
 
การบริหารจัดการสิง่แวดล้อมขยะ ของเสีย และระบบนิเวศ 

CPN ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะและของเสียให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
มาตรฐาน ISO 14001 โดยในด้านการจดัการนํา้ทิง้ ได้กําหนดมาตรฐานการวางระบบระบายนํา้ทิง้ผ่านบ่อบําบดันํา้ทิง้ท่ีติด
ตัง้อยู่ในทกุโครงการก่อนระบายสู่แหล่งนํา้สาธารณะ รวมทัง้มีการตรวจวดัคณุภาพนํา้จากหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับการ
รับรองสากล ISO/IEC 17025 อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้บําบดันํา้เสียก่อนปลอ่ยลงแหล่ง
นํา้ เพ่ือควบคมุคณุภาพนํา้ทิง้ก่อนระบายสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ  
ด้านการจดัการขยะ ในสว่นของศนูย์การค้ามีนโยบายลดและคดัแยกขยะในโรงพกัขยะแบบปิดและสนบัสนนุให้ร้านค้าคดั
แยกขยะท่ีสามารถนํากลบัมาใช้ใหม ่โดยในปี 2558 CPN จดัสง่ขยะสูก่ระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมทัง้สิน้ 63,474 ตนั โดย
คํานวณจากการจดัเก็บขยะในศนูย์การค้า 25 โครงการ  คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้โดยเฉล่ียตอ่ศนูย์อยูท่ี่ 4% เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน ซึง่เป็นผลจากการเปิดดําเนินการเตม็รูปแบบของโครงการ 2 แหง่ คือ เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา  และเซน็ทรัลเฟสติวลั  
สมยุ ซึง่ปริมาณขยะทัง้หมดดงักลา่วแบง่สดัสว่นตามประเภทขยะ ได้ดงันี ้ขยะทัว่ไป 60 % ขยะเปียก 36 % และขยะเคมี
รวมขยะติดเชือ้ 4% 

นอกจากนี ้ในสว่นของสํานกังาน ในปี 2558 CPN ได้ขยายผลโครงการ 5 ส.พลสั เพ่ือจดัสถานท่ีทํางานให้สะอาด 
สะดวก และปลอดภยั ในสํานกังานใหญ่ อาคาร The Offices @ CentralWorld โดยมีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้ตรวจ
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ประเมิน ซึ่งจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานและผู้บริหารส่งผลให้ปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีกําจัดโดยการจําหน่ายออกมี
จํานวน 10.3 ตนั และสง่เพ่ือทําลายผ่านโครงการ Shred2share ของบริษัทอินโฟเซฟจํานวน 25 ตนั เทียบเท่ากบัการลด
ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงได้ทัง้สิน้ 16.5 ตนั CO2-e 

ปี จาํนวนศูนย์การค้า 
ที่นํามาคาํนวณ 

ปริมาณขยะ      
ที่ส่งทาํลาย 
จากการคาํนวณ 

(ตัน) 
2555 17 40,698 
2556 23 57,246 
2557 23 61,020 
2558 25 63,474 
ข้อมลูรายงานในปี 2556 จํานวน 23 โครงการนัน้รวมโครงการท่ีเพ่ิงเปิดดําเนินการระหว่างปี ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่และ เซ็นทรัลเฟส
ติวลั หาดใหญ่ 

 ในด้านของการบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ CPN มีนโยบายการ
คํานงึถงึความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ โดยจะไมพ่ฒันาโครงการในพืน้ท่ีหวงห้ามหรือเขตอนรัุกษ์ใด ๆ และได้
กําหนดเป็นข้อปฏิบติัในทกุโครงการก่อสร้างใหม่ รวมถงึโครงการปรับปรุง (Renovation) ท่ีต้องสํารวจและศกึษาระบบ
นิเวศวิทยาร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญภายนอกและดําเนินการดแูลและอนรัุกษ์ระบบนิเวศบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบของการก่อสร้าง ลด
การตดัไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ท่ีมีอยูเ่ดิมในพืน้ท่ีโครงการ หากไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ จะล้อมต้นไม้เพ่ือย้ายไปปลกูในโครงการ
ท่ีเหมาะสม อาทิ การย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่จากศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ไปปลกูในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ศาลายา ซึง่นบัตัง้แตมี่การดําเนินนโยบายการจดัการระบบนิเวศดงักลา่ว CPN ได้มีการล้อมและย้ายต้นไม้ รวมการปลกู
ใหมใ่นพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการตา่ง ๆ มาแล้วกวา่ 600 ต้น ไมร่วมการปลกุไม้พุม่เพิ่มเติมในแต่ละโครงการ เช่นในโครงการ
เซน็ทรัลพลาซา อีสต์วิลล์ท่ีปลกูเพิ่มกวา่ 170,000 พุม่ นอกจากนี ้ พืน้ท่ีโครงการสว่นใหญ่ท่ี CPN พฒันาจะเป็นพืน้ท่ีในหวั
เมือง มีความเจริญและใกล้ชมุชน โครงการของ CPN จะมีการออกแบบให้ภมิูสถาปัตย์กลมกลืนไปกบัตวัเมืองและระบบ
นิเวศเดิมให้มากท่ีสดุท่ีจะเป็นไปได้ และมีการนําพนัธุ์ไม้พืน้เมืองมาปลกูรอบโครงการ เช่น ต้นคนูตามคําขวญัประจําจงัหวดั
ขอนแก่น ในโครงการเซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น ต้นยางนาต้นไม้ประจําจงัหวดัอบุลราชธานี ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
อบุลราชธานี ต้นเค่ียมต้นไม้ประจําจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในโครงการเซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี การอนรัุกษ์ดแูลพนัธุ์บวั
ท้องถ่ินกวา่ 30 สายพนัธุ์ในบริเวณบอ่นํา้หน้าโครงการเซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี เป็นต้น 
 
พันธกจิความย่ังยืนพันธกจิที่ 7 : ผลกัดนัใหเ้กิดห่วงโซ่อปุทานทีมี่ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

 

หว่งโซค่ณุคา่ของ CPN และสายโซอ่ปุทาน 
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สายโซอ่ปุทานของ CPN แบ่งเป็น 2 สว่น ได้แก่ 1) สว่นพฒันาและก่อสร้าง ครอบคลมุการจดัซือ้วตัถดิุบ ระบบอปุกรณ์
และว่าจ้างผู้ รับเหมาในการออกแบบและก่อสร้างโครงการของ CPN และ 2) ส่วนปฏิบติัการบริหารทรัพย์สินและองค์กร
ครอบคลุมการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกและว่าจ้างผู้ รับเหมาในการให้บริการภายในศูนย์การค้าซึ่งมี
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างผ่านคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยผู้บริหารและตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัพิจารณา 
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรม ซึง่นโยบายการให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม
ของ CPN ได้ถกูถ่ายทอดไปยงัคูค้่าผา่นกลไกหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1. กําหนดกระบวนการคดักรองก่อนการเชิญมาประมลูในแต่ละโครงการ/งาน หรือ Pre-qualification โดยมีเกณฑ์ใน
การคดักรองแบ่งเป็น 3 มิติ ดงันี ้(1) ความน่าเช่ือถือของบริษัทและความสามารถทางด้านการบริหารการเงิน (2) ด้าน
เทคนิคและนวตักรรมทางเทคโนโลยี (3) การบริหารจดัการและการคํานึงถงึผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภยัและ
อาชีวอนามยัและคณุภาพของงาน 

2. กําหนดเป็นมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและหลักมนุษยชน ในสัญญาว่าจ้าง 
โดยเฉพาะในสว่นพฒันาและก่อสร้าง อาทิ  

 กําหนดให้มีตารางแผนงานความปลอดภัยก่อสร้างครอบคลุมการพัฒนาพนักงาน ให้การอบรม 
ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล พร้อมตรวจสอบและปรับปรุง  

 กําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ประจําอยู่ ณ พืน้ท่ีก่อสร้าง และมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอก
ด้านความปลอดภยัท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ในการตรวจประเมินเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การประเมินรายสปัดาห์โดยผู้จดัการโครงการของบริษัท 

 กําหนดให้ผู้ รับเหมาทุกรายต้องทําประกันชีวิตแรงงาน หากเกิดการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่ง
เพิ่มเติมจากท่ีกฎหมายไทยกําหนด 

 ด้านการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดในบนัทกึร่วมกนัระหว่าง CPN และผู้ รับเหมา ให้ลดปริมาณ
การใช้ทรัพยากรสิน้เปลือง พิจารณานําวสัดอุปุกรณ์และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน หรือวสัดท่ีุสามารถ
นําไปรีไซเคิลได้มาใช้ในการก่อสร้าง และกําหนดให้ผู้ รับเหมาต้องดแูลรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างการ
ก่อสร้าง ลดปริมาณฝุ่ น ขยะ และปลอ่ยนํา้เสียอยา่งถกูวิธี  

 ด้านการคํานึงถึงหลกัมนษุยชน CPN ได้ระบชุดัเจนในสญัญาจ้างเร่ืองการห้ามจ้างแรงงานเด็ก หากจ้าง
แรงงานตา่งด้าวต้องมีใบขออนญุาตทํางานทกุคน และการจ่ายคา่แรงอยา่งเป็นธรรม  

 อํานวยความสะดวกกบัแรงงานอย่างเหมาะสม เช่น การสร้างห้องนํา้ ห้องอาบนํา้ ท่ีซกัล้าง โรงอาหาร 
ร้านค้าสวสัดิการ ห้องรับเลีย้งดเูดก็ และท่ีพกัอาศยั  

 ด้านการคํานงึถงึผลกระทบตอ่ชมุชน CPN ได้ระบใุนสญัญาจ้างให้ผู้ รับเหมาต้องสํารวจดแูลสภาพความ
เป็นอยู่ของเพ่ือนบ้านโดยรอบระหว่างการก่อสร้างโครงการให้ได้รับผลกระทบอนัเกิดจากการก่อสร้าง
น้อยท่ีสดุ และต้องดําเนินการแก้ไขหากมีการร้องเรียนและพิสจูน์แล้วว่ามีสาเหตมุาจากการก่อสร้างของ
โครงการ 

 
 



 

10-22 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3. กําหนดกลไกในการประเมินคู่ค้า เช่น การประเมินผู้ รับเหมาก่อสร้างด้านความปลอดภัยพร้อมบทลงโทษหาก
ละเลยหรือฝ่าฝืนผ่านแบบประเมินผลความปลอดภัย และกฎระเบียบ (Safety Evaluation Checklist and 
Discipline/Order) โดยผู้ จัดการโครงการและผู้ เช่ียวชาญภายนอกรายสปัดาห์และรายเดือน รวมทัง้การสุ่มประเมินโดย
ผู้บริหารระดบัสงูของฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างและประเมินผลงานของผู้ รับเหมาแต่ละรายในภาพรวมภายหลงัโครงการ
แล้วเร็จ การประเมินผู้ผลิต/ผู้ รับจ้างเป็นรายปีเพ่ือขึน้ทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ รับจ้างตามเกณฑ์นโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและ
พิจารณาการคงสภาพผู้ผลติ/ผู้ รับจ้างรายนัน้ ๆ ในระบบของ CPN ในปีถดัไป 

ในปี 2558 CPN ได้กําหนดนโยบายในการจดัซือ้จดัจ้างท่ีคํานึงถึงลกูค้าและผู้ ใช้งานเป็นหลกั โดยพิจารณาคดัเลือก
ผู้ รับเหมา/ผู้ ผลิต/ผู้ รับจ้างโดยพิจารณาในมิติความคุ้ มค่าของผลงาน/ผลิตภัณฑ์และบริการ กับความเส่ียงด้านความ
ปลอดภยัท่ีผู้ใช้บริการจะได้รับ เช่น การเลือกใช้บริการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงลิฟต์และบนัไดเล่ือน ทาง CPN จะว่าจ้างดแูล
จากผู้ ผลิตโดยตรง แม้ว่าจะเป็นการว่าจ้างหลายรายและซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่
สามารถสร้างความมัน่ใจได้ว่าลกูค้าท่ีใช้บริการจะได้รับความปลอดภยัสงูสดุ นอกจากนัน้ ยงัใช้การวิเคราะห์ข้อมลูการใช้
จ่าย (Spending Analysis) เพ่ือบริหารการจัดซือ้จัดจ้างให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ อาทิ การรวมศูนย์ในการสัง่ซือ้วสัดุ
สิน้เปลืองแทนการสัง่ซือ้แยกแต่ละโครงการ การจดัซือ้ร่วมกบักลุม่เซ็นทรัลเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการ รวมไปถึงการ
สุ่มตรวจผู้ผลิตและผู้ ให้บริการบางรายท่ีเป็นผู้ผลิตและผู้ ให้บริการหลกัท่ีสําคญัส่งผลต่อกระบวนการทํางานและให้บริการ
ของ CPN เป็นต้น 

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2558 แผนปี 2559 
การบริหารจัดการ
สายโซอ่ปุทาน 

 ปรับกระบวนการประมูลโครงการให้มีความ
โปร่งใส เ พ่ือป้องกันความไม่เป็นธรรมใน
ขัน้ตอนการต่อรองราคา และแสดงเจตจํานง
ในการต่อต้านการทุจริต โดยระบุช่องทางใน
การร้องเ รียนถึงผู้ บ ริหารสูงสุดระดับรอง
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ผู้ ช่วยผู้ จัดการใหญ่ 
และผู้ อํานวยการอาวุโสสายงานพฒันาธุรกิจ
และบริหารโครงการก่อสร้างในจดหมายเชิญ
ประมลู และภายในห้องประมลู  

 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการการใช้จ่าย
ผ่านระบบการประมลูออนไลน์ โดยในปี 2558 
มีจํานวนโครงการจัดซือ้จัดจ้างผ่านระบบ
ออนไลน์เพิ่มขึน้ 70% เทียบกบัปีท่ีแล้ว 

 เตรียมประกาศแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของคู่ค้า หรือ Supplier’s Code of 
Conduct  

 พัฒนาการประเมินความเส่ียงของคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม และระบุความเส่ียงด้าน
ความยัง่ยืน (ESG) ในสายโซ่อปุทานให้
ชดัเจนย่ิงขึน้ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

 ตามท่ีสํานักตรวจสอบภายในได้ดําเนินการสอบทานหลกัฐานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ตัง้แต่วันท่ี 1-24 ธันวาคม 2558 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2555 ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าควรให้สํานักตรวจสอบภายในพิจารณา
ประเมินในเบือ้งต้นก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณานัน้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน แผนกบริหารคณุภาพ และสํานกัเลขานกุารบริษัทได้
ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2558 โดยนําผลการสอบทานหลกัฐานของสํานัก
ตรวจสอบภายในมาพิจารณาประกอบการประเมิน โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินดงันี ้

 เกณฑ์การประเมิน : 
ร้อยละ 80 ขึน้ไป  :  ระบบการควบคมุภายในอยูใ่นระดบัดี 
ร้อยละ 60-79  :  ระบบการควบคมุภายในอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่มีโอกาสปรับปรุงให้ดีขึน้

ได้ในอนาคต 
ต่ํากวา่ร้อยละ 60  :  ระบบการควบคมุภายในต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

สรุปผลการประเมิน : 
สิ่งที่ประเมนิ คะแนน ระดับการควบคุมภายใน 

สว่นท่ี 1  การควบคมุภายในองค์กร  90.83%  
สว่นท่ี 2 การประเมินความเส่ียง  91.80%  
สว่นท่ี 3 การควบคมุการปฏิบติังาน  94.49% ระบบการควบคมุภายในทัง้ 5 สว่น 
สว่นท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู 98.86% อยูใ่นระดบัดี 
สว่นท่ี 5 ระบบการติดตาม 98.75%  

รวม 94.95%  

 
 ทัง้นี ้รายละเอียดคะแนนประเมินในแตล่ะหวัข้อ ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดงันี ้

สว่นท่ี 1 การควบคมุภายในองค์กร 
- ควรปรับปรุงเร่ืองการจดัหาบคุลากรให้ทนัตามความต้องการ 
- ควรสร้าง Brand name เพิ่มขึน้ให้เป็นองค์กรท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

 
สว่นท่ี 2 การประเมินความเส่ียง – ไมมี่ 
 
สว่นท่ี 3 การควบคมุการปฏิบติังาน 

- ระบบ SAP ท่ีบรืษัทใช้ในปัจจบุนัยงัไมส่ามารถดงึข้อมลูบางสว่นมาใช่ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงยงัคงมี
ปัญหาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนําข้อมูลไปใช้และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้ 

- การลบ email address พนกังานท่ีลาออกไปแล้ว บางครัง้อาจมีความลา่ช้าอยูบ้่าง 
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สว่นท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู – ไมมี่ 
 
สว่นท่ี 5 ระบบการติดตาม 

- จํานวนเจ้าหน้าท่ีในสํานกัตรวจสอบภายในมีจํานวนเหมาะสมในการปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพกบัสภาพ
การดําเนินธุรกิจที CPN มีจํานวน 29 สาขาหรือไม ่
 
 จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบโปรดพิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบัผลการประเมินการควบคมุภายใน

ของบริษัท ประจําปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  (คะแนน 90.83%) 

ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ

ในการดําเนินงานท่ีครอบคลมุถงึ 
1.1.1 การปฏิบติัหน้าท่ีประจําวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
1.1.2 การปฏิบติัตอ่คู่ค้า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

1.2 มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ
ท่ีครอบคลมุถงึ 
1.2.1 มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนกังาน ท่ีเหมาะสม 
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กร 1 

1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการส่ือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็นประจําทกุปี  รวมทัง้มี
การเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบติั 

(compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

1.4 การจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

                                                 
1 บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายใน

เวลาอนัควร 
 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กาํกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน  

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอํานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

2.2 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของผู้บริหารและพนกังาน 

2.3 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถ
ขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั
หน้าท่ีอยา่งแท้จริง เช่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้
ดลุยพินิจและปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

2.6 คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคมุภายในในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการส่ือสาร และการติดตาม 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถงึความ
เหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถงึการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยก
หน้าท่ีในสว่นงานท่ีสําคญั ซึง่ทําให้เกิดการตรวจสอบถวงดลุระหวา่งกนั มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบั
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

3.2 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมลู 

3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  

และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันัน้อยา่งสม่ําเสมอ 
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4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และ
การจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถงึ การส่ือสารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและ
พนกังานทราบ 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบคุลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ี
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ท่ีสําคญั 
5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่การ

ควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจําเป็น 
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั  

ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาว
ของบริษัท 

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอย่างตอ่เน่ืองโดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบั
ความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการควบคมุภายในด้วย 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติัหน้าท่ีของบคุลากรแต่
ละคน 

 

ส่วนที่ 2 การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment)  (คะแนน 91.80%) 

ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่า
รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริงครบถ้วนแสดงถงึสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่
เหมาะสม และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถงึปัจจยัท่ีสําคญั เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถงึกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง 
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุติัและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหาร

และพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 
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7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร 

7.1 บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ  
ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานตา่งๆ   

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึง่รวมถงึความ
เส่ียงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง 
7.4 บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนัน้ (acceptance) 
การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํารายงานทางการเงิน
เทจ็ การทําให้สญูเสียทรัพย์สนิ การคอร์รัปชนั การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management 
override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีสําคญั  
การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว  
รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่ลกัษณะ
สง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง จนทําให้
เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัท
ดําเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 
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10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

10.1 มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม 
ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ 

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 
เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจน
กําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และลําดบัชัน้การอนมุติัของผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือให้
สามารถป้องกนัการทจุริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุติัของผู้บริหารแต่ละระดบัขัน้ตอนใน
การอนมุติัโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจ
จดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสําหรับ
กรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหวา่งกนั หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนมุติัธุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไป
แล้ว เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม การคํา้ประกนั บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการ
ปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี ้
ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ manual และ 
automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หน่วยธุรกิจ  
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าท่ีอนมุติั  
(2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังานและการ
ควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
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11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏบัิต ิ
เพ่ือให้นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย เกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ 
12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั และพิจารณา

โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้กําหนดแนวทางให้บคุคลท่ี

บริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

12.5 บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดยผู้บริหารและพนกังาน 
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ 

รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)  (คะแนน  98.86%) 

ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

13. องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่
กาํหนดไว้ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมีคณุภาพและ
เก่ียวข้องตอ่งาน 

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู 

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่ง
ข้อมลูท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ 

13.4 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ี
จําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต่ําตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะราย เช่น การบนัทกึข้อซกัถามของ
กรรมการ ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเหน็ของกรรมการรายท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัเร่ือง
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ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

ท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น         
13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุภายใน บริษัทได้
แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 

14. องค์กรมีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม  
เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสําคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลท่ี
เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อสอบถามข้อมลู
จากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้อง
ขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็น
ต้น 

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลูหรือ
เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสาร

ท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ศนูย์รับเร่ือง
ร้องเรียน เป็นต้น 

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลู
หรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

 

ส่วนที่ 5 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)  (คะแนน  98.75%) 

ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาํเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วน
งานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตาม
การปฏิบติั และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 
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ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/
หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษัท 

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และความสามารถ 

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพ่ือติดตามแก้ไขอย่าง
ทนัทว่งที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีนยัสําคญั 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด เหตกุารณ์หรือสงสยัวา่

มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ี ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน 
ซึง่อาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิม
ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัตอ่ 
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ              
________________________________________________________________________________ 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒิุ 4 ท่าน โดยมีนายไพฑรูย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้ มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นางสนุนัทา 
ตลุยธญั    นายการุณ    กิตติสถาพร และนางโชติกา สวนานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2558 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ โดยได้หารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร สํานกัตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และกรรมการจากภายนอกอ่ืนท่ีไม่เป็นผู้บริหารตามวาระอนัควร และได้แสดง
ความเห็นรวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามท่ีพึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดําเนินงานต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 6 ครัง้ สรุปสาระสําคญัของผลการดําเนินงานและการให้ความเหน็ในเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันี ้
 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี นโยบายบญัชีท่ีสําคญั รายงาน
ทางการเงินท่ีมีนยัสําคญั และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและประเด็นท่ีตรวจพบ ร่วมกบั
ฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดัทําขึน้ตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมทัง้การเลือกใช้นโยบายการบญัชีมีความสมเหตสุมผล 
   
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงและการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในและของผู้สอบบญัชี
เก่ียวกบัการประเมินระบบควบคมุภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้
ข้อเสนอแนะท่ีจําเป็นเพ่ือการพฒันา ติดตามการปรับปรุงการปฏิบติังานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้พิจารณากระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วา่ ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี ท่ีจดัทําโดยใช้
หลกัเกณฑ์ตามฐานความเส่ียง (Risk–based Audit Plan) รวมทัง้ได้หารือกบัผู้บริหารของสํานกัตรวจสอบภายในโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนัน้ในปี 2558 มีการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่โดยสว่นใหญ่สํานกังานตรวจสอบภายใน
ได้ปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนดไว้ 
 
การกาํกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 ภายหลังท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน่   เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญัด้านการกํากบัดแูลการปฏิบติัตามแนว
ทางการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยมอบหมายให้สํานกัตรวจสอบภายในนําหลกัเกณฑ์การประเมินเก่ียวกบัมาตรการ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นเพิ่มเติมไว้ในการตรวจสอบทุกระบบงาน อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ผลกัดันให้ฝ่าย
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จดัการขยายการปฏิบติัตามแนวทางการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ไปยงัลกูค้าและคู่ค้า ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ
เตรียมความพร้อมในการย่ืนขอรับรองใหม ่(Re-Certification) ในปี 2560  
 
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ 

 
รายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญัเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจําทกุ
ไตรมาส และมอบหมายให้สํานกัตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถกูต้องในเบือ้งต้น รวมทัง้ให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน
รายการดังกล่าวเป็นประจําทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีได้พิจารณานัน้ เป็น
รายการท่ีเข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความสมเหตสุมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
 
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพจิารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบติังานสําหรับปี 2558 ผลการประเมินด้านการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมจํานวน 2 ครัง้ เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบและปัญหาการ
ทํางานร่วมกบัฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้อง  

ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2559 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการ
ปฏิบติังาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกบัค่าบริการสอบบญัชีสําหรับปี 2559  ท่ีเสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้แตง่ตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั (ผู้สอบบญัชีหลกั) เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี 2559 และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 วงเงินไม่เกิน 
6,550,000 บาท และคา่สอบบญัชีสําหรับผู้สอบบญัชีรองของบริษัทย่อยท่ีจดัตัง้และจดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 
437,350 บาท 

 
ความเหน็และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏบัิตหิน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองประจําปี 2558 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวมเป็นราย
คณะ ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การทําหน้าท่ีโดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และสว่นท่ี 2 การปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับสว่นท่ี 2 แบ่งเป็น 6 
ด้าน ดงันี ้(1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ (2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย
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ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ (4) การพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี (5) การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ (6) การจดัทํา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้
ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
อยา่งเทา่เทียมกนั 
 
 
 นายไพฑรูย์  ทวีผล 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า และประกอบธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองและสง่เสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความสําเร็จตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจท่ีผ่านมาของ CPN สว่น
หนึ่งเป็นผลมาจากการท่ี CPN เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุม่เซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้ นําในธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน โดยกลุ่ม
เซ็นทรัลมีธุรกิจท่ีหลากหลาย ทัง้ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลาย
ย่ีห้อและผลิตภณัฑ์ และธุรกิจในกลุม่ดงักลา่วเป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีใหญ่และผู้ เช่าพืน้ท่ีร้านค้าในแต่ละศนูย์ของ CPN จึงอาจกลา่ว
ได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ ในกลุม่เซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั CPN ท่ีช่วยเพิ่มอตัราการเช่า และสร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้า
รายอ่ืน ๆ ให้มาเช่าพืน้ท่ีภายในศนูย์การค้าของ CPN ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยนัความสําเร็จของโครงการต่าง ๆ และสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นของ CPN จากความสมัพนัธ์ทางการค้าดงักลา่วข้างต้นระหว่าง CPN และกลุม่เซ็นทรัลซึง่เป็น
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จึงเป็นจดุแข็งในการดําเนินธุรกิจของ CPN ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้
กํากบัดแูลให้มีการทํารายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการทํารายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินประจําปี 2558 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทํารายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่ม
เซน็ทรัลและกลุม่จิราธิวฒัน์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
รายการระหว่างกันกับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

1. รายได้จากกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีและการให้บริการสาธารณูปโภค
ภายในศนูย์การค้า รายได้จากการให้เช่าท่ีดิน รายได้ค่าบริหารงาน และรายได้อ่ืน ๆ จากค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าภาษีโรงเรือน 
ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย ค่าธรรมเนียมคํา้ประกนั และค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัในปี 
2558 รวมจํานวน 3,939 ล้านบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าและให้บริการพืน้ท่ีค้าปลีกภายในศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน อาคารท่ี
พกัอาศยั ศูนย์อาหาร สวนนํา้ ลานสเก็ตนํา้แข็ง และสวนพกัผ่อน ท่ีตัง้อยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า ตลอดจนเป็นผู้
ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจ
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์ชัน้นําต่าง ๆ ซึง่เป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองและสง่เสริมธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีรายได้จากรายการค้าท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจและเง่ือนไขการค้าทัว่ไปจากกิจการในกลุม่เซ็นทรัล
ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง นอกจากนี ้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า
ปลีก และร้านอาหารแบรนด์ชัน้นําในศนูย์การค้าจะเป็นส่วนท่ีดึงดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้ามากขึน้ ซึ่งเป็น
การเพิ่มผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ 
เพ่ือเรียกเก็บจากกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ดงันี ้ 
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- อตัราคา่เช่า คา่บริการ และคา่บริการสาธารณปูโภค จากการให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั  จะเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่หากเทียบเคียงกบัร้านค้าอ่ืนท่ีเช่าอยูบ่ริเวณติดกนัหรือใกล้เคียงกนั และอยู่
ในชัน้เดียวกนัจะมีอตัราคา่เช่าและคา่บริการใกล้เคียงกนั ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าจะขึน้อยูก่บัทําเล ขนาดพืน้ท่ี รูปแบบการเช่า 
ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า และเป็นไปตามหลกัการของรายการค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

 
- รายได้อ่ืน ท่ีเกิดขึน้จากการเรียกเก็บค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม 

คํา้ประกนั และค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าท่ีเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้านัน้ บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีจะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักลา่วเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและลกูค้าทัว่ไป โดยคิดจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้
จริงในการดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลกัษณะการเช่าพืน้ท่ี และหลกัการของรายการค้าท่ีเป็นปกติ
ธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

 
- รายได้จากการให้เช่าท่ีดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพฒันาศนูย์การค้าบนท่ีดินแปลงเดียวกนักบัโครงการ

ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการท่ีเหมาะสม 
ซึง่การพฒันาโครงการขึน้มาบนท่ีดินแปลงเดียวกนันัน้ จะดําเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ ซือ้หรือเช่าท่ีดินทัง้
แปลงจากเจ้าของท่ีดิน และนําท่ีดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสดัส่วนพืน้ท่ีท่ีต้องการในราคาทนุบวกดอกเบีย้ท่ี
เกิดขึน้จริง หรือในราคาตลาดท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่รายได้
ในการให้เช่าท่ีดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 

 
- รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ในโครงการศนูย์การค้า จะมีการตกลงในสว่นของคา่ตอบแทนกนัตัง้แตข่ัน้ตอนการ

ออกแบบโครงการ โดยอตัราคา่เช่าจะคํานวณจากต้นทนุคา่ท่ีดินและคา่ก่อสร้างรวมด้วยดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จริงและ
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึง่รายได้จากคา่ตอบแทนการเช่าพืน้ท่ีใหญ่ในโครงการศนูย์การค้าจะได้รับการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 

 

  รายละเอียดรายได้จากกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
ลกัษณะรายการ กิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูคา่

รายการ 
ระหวา่งกนั 
(ล้านบาท) 

1. บริษัทฯ มีรายได้คา่เช่า ค่าบริการ 
ค่าบริการสาธารณูปโภค และ
รายได้อ่ืน ๆ จากการให้เช่าพืน้ท่ี
ใ น ศู น ย์ ก า ร ค้ า แ ล ะ อ า ค า ร
สํานักงานซึ่งเป็นรายการปกติ
ธรุกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

2. บริษัทฯ ให้เช่าช่วงท่ีดินและสิ่ง

1. Central Department Store Group (CDG) (1) กลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

 

1,480 
2. Central Food Retail Group (CFG) (2) 398 
3. Central Hardlines Group (CHG) (3) 186 
4. Central Online Group (COL) (4) 92 
5. Central Marketing Group (CMG) (5) 512 
6. Centara Hotels and Resorts Group (CHR) (6) 120 
7. Central Restaurants Group (CRG) (7) 416 
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ลกัษณะรายการ กิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูคา่
รายการ 
ระหวา่งกนั 
(ล้านบาท) 

ปลกูสร้างบริเวณโครงการเซ็นทรัล
เวิลด์ (9)  

8. กิจการอ่ืน ๆ (8) บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ 

735 

หมายเหต ุ:  
(1)  CDG ดําเนินธรุกิจห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั, ห้างสรรพสินค้าเซน, ศนูย์การค้า
เซน็ทรัล เอ็มบาสซี, ซเูปอร์สปอร์ต, ห้างสรรพสนิค้า La Rinascente และห้างสรรพสินค้า ILLUM เป็นต้น 

(2)  CFG ดําเนินธรุกิจสินค้าอปุโภคบริโภค ประกอบด้วย เซน็ทรัล ฟู้ ด ฮอลล์, ทอ็ปส์ ซเูปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท, อีตไทย และเซน็ทรัล 
ไวน์ เซลลาร์ 

(3)  CHG ดําเนินธรุกิจสินค้าตกแตง่บ้านและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เพาเวอร์บาย, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์ และไทวสัด ุ
(4)  COL ดําเนินธรุกิจอปุกรณ์เคร่ืองเขียน หนงัสือ และออนไลน์ ประกอบด้วย ออฟฟิศเมท และบีทเูอส 
(5)  CMG ดําเนินธรุกิจบริหารและจดัการสนิค้านําเข้าทัง้ท่ีเป็น International Brands และ House Brands ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย เช่น Benetton, Dorothy Perkins, Hush Puppies, G2000, Jockey, Lee, Miss Selfridge, 

Wrangler และ Topshop Topman เป็นต้น 
 -  กลุม่เคร่ืองสําอาง เช่น CLARINS, Laura Mercier, PAYOT และ H2O+ เป็นต้น 
 - กลุม่นาฬิกา เช่น Guess, Casio และ Nautica เป็นต้น 
 - กลุม่สินค้าเบด็เตลด็ เช่น Dyson, Tanita และ Kawai เป็นต้น 
(6)  CHR ดําเนินธรุกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา  
(7)  CRG ดําเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, 

Chabuton, Cold Stone Creamery, RYU Shabu Shabu, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace และ Tenya เป็นต้น 
(8)  กิจการอ่ืน ๆ เช่น ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น ฟจิู, เซน, อากะ, ห้องอาหารซากรุะ, เดอะบาร์บีคิวพลาซา, ไทยพรีวิลเลจเฮลธ์แคร์ สปา, 
เดอะ บอดี ้ช็อป และรากาซเซ เป็นต้น 
(9)  กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ กับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
เวิลด์ จํากัด จํานวนประมาณ 2.53 ไร่ ระยะเวลา 29 ปี สัญญาสิน้สุดวันท่ี 22 ธันวาคม 2575 เพ่ือพัฒนาโรงแรม ท่ีจอดรถ และ 
Convention Hall อตัราคา่เช่าระหวา่งกนัเป็นไปตามหลกัการคํานวณค่าเช่าท่ีดินของบริษัทฯ และต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีการคิดค่า
เช่าเป็น 2 สว่น คือ คา่เช่าช่วงจ่ายลว่งหน้าในปีท่ีทําสญัญา และคา่เช่าช่วงรายปี 
 

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายในการเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้า คา่เช่าท่ีดิน 
และคา่ใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายให้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 879 ล้านบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
- การเช่าท่ีดินจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพฒันาศนูย์การค้าบนท่ีดินแปลงเดียวกนักบั

โครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการท่ี
เหมาะสม ซึ่งการพฒันาโครงการขึน้มาบนท่ีดินแปลงเดียวกนันัน้จะดําเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ ซือ้หรือ
เช่าท่ีดินทัง้แปลงจากเจ้าของท่ีดิน และนําท่ีดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสดัส่วนพืน้ท่ีท่ีต้องการในราคาทุน
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บวกดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จริง หรือในราคาตลาดท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ/หรือ หน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
เป็นประจําทกุปี 

- การเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้า ในบางโครงการท่ีบริษัทฯ มีการร่วมลงทนุกบัห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคารจะถกู
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อาคารศนูย์การค้าและอาคารห้างสรรพสินค้า ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่
จากส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าเพ่ือพฒันาเป็นพืน้ท่ีขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีจะได้รับเป็นรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ เทียบกบัต้นทนุค่าเช่าพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กบัห้างสรรพสินค้าเป็นหลกั ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนใน
การให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลกัการเดียวกันกับกรณีท่ีบริษัทฯ ให้เช่าพืน้ท่ี
ขนาดใหญ่แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่คา่ตอบแทนการเช่าพืน้ท่ีใหญ่จะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี     

- การว่าจ้างกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ โดยการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก และความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็น
สําคัญ โดยผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่ท่ีปรึกษาทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันนัน้เป็นอัตราค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริงของผู้ให้บริการจดัสรรตามการให้บริการ 

- การทําประกนัภยักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ซึ่งมีการกําหนดราคาและเง่ือนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก
การเสนอราคาของนายหน้าประกันท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากท่ีสุด โดยเปรียบเทียบราคา
ย้อนหลงัอย่างน้อย 2 ปี  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่มีผู้ เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมติัทํารายการในราคา
เทียบเคียงกบัปีท่ีผา่นมา โดยขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการทําประกนัและสภาวะตลาดด้านการประกนัในขณะนัน้ 

- การว่าจ้างด้านการจดัการ IT Infrastructure กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุในด้าน IT 
Infrastructure ทัง้ในเชิงการลงทนุ การบริหารงานระบบ และการพฒันาบคุลากร ก่อให้เกิดการประหยดัเน่ืองจากขนาด 
(Economy of scale) ตลอดจนมีอํานาจในการต่อรองทําธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้าน IT ทัง้นี ้เง่ือนไขและค่าใช้จ่ายในการ
บริการคํานวณตามต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงเทียบเคียงได้กับราคาตลาด และไม่สงูกว่าค่าบริการท่ีบริหารโดย CPN โดย
กําหนดให้มีการทบทวนอตัราคา่บริการเฉล่ียเพ่ือกําหนดเป็น Baseline และจะมีการทบทวนทกุ 2 ปี  
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายให้กบักิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
2.1 บริษัทฯ เช่าท่ีดินจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด (“HCDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลท่ีมีกลุ่มจิ

ราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพ่ือเป็นท่ีตัง้ศูนย์การค้าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า  

2.2 บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีในอาคารบางส่วนของ HCDS ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลท่ีมีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ใน
โครงการ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพ่ือนําพืน้ท่ีมาพฒันาเป็น
พืน้ท่ีขายเพิ่มเติมจากสว่นท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิการเช่าท่ีดิน  

2.3 บริษัทฯ เช่าช่วงท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างในโครงการเซน็ทรัล  พลาซา ลาดพร้าว กบั บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จํากดั 
(“CID”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีกลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) 
โดยเช่าช่วงเป็นระยะเวลา 20 ปี สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2571 คา่ตอบแทนการเช่าช่วงท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ 
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CID ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 16,178.32 ล้านบาท ซึง่รายการดงักลา่วได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นท่ี
ไมมี่สว่นได้เสียในท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2552   

2.4 บริษัทฯ ว่าจ้างให้ HCDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลท่ีมีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารและท่ี
ปรึกษาในการบริหารงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่
บริษัทฯ  ทัง้นี ้กรรมการท่ีไม่มีสว่นได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการให้บริการของ 
HCDS เป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากประสบการณ์อนัยาวนาน และความรู้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดีของ HCDS  ประกอบกับราคาและเง่ือนไขท่ี HCDS เสนอเรียกเก็บค่าบริการมีความ
สมเหตสุมผล  โดยรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือ
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

2.5 โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี (เดิมช่ือ “โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ซือ้กิจการมาพร้อมกับโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เดิมช่ือ “ศูนย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) เม่ือปี 2552  บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง 
บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ CHR ท่ีมีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็น
ผู้บริหารงานโรงแรม โดยอัตราค่าบริหารงานท่ีเรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด ท่ีมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป
เทียบเคียงได้กบัการทํารายการกบับคุคลอ่ืน 

2.6 บริษัทฯ เช่าท่ีดินจาก บริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากดั (“Vantage”) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลท่ีมีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2586 เพ่ือพฒันาเป็นศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เวสต์เกต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ Vantage ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 5,099 ล้านบาท ซึง่รายการดงักลา่วได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีส่วนได้เสียในท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้
ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556 ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 
4/2558 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมติัการยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เวสต์เกต กบั Vantage เพ่ือให้ Vantage ขายท่ีดินดงักล่าวให้กลุ่มบริษัท IKANO เพื่อก่อสร้าง IKEA Store โดย 
Vantage ตกลงจะจ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีในสว่นท่ีบริษัทได้จ่ายไปแล้วตามเง่ือนไขในสญัญาเช่า
ท่ีดินให้กบับริษัทฯ จํานวนประมาณ 120 ล้านบาท 

2.7 บริษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1 กับบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด 
(“CDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลท่ีมีกลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย การเช่าช่วงท่ีดินซึ่งเป็น
ท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1 ระยะเวลา 41 ปี สญัญาสิน้สุดวันท่ี  6 มิถุนายน 2599 การเช่าอาคาร
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต 1 บางส่วน (ไม่รวมพืน้ท่ีส่วนท่ีเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) การรับโอนกรรมสิทธ์ิ
งานระบบ และการรับโอนกรรมสิทธ์ิอปุกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายปี และค่า
รับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CDS ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,166 ล้านบาท ซึง่รายการ
ดงักล่าวได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีส่วนได้เสียในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2558 

2.8 บริษัทฯ มีการซือ้สินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ กลุ่ม COL เช่น วสัดแุละอปุกรณ์สํานกังานต่าง ๆ 
กลุม่ CHR เช่น บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม่ CRG เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืม และกิจการอ่ืน ๆ ท่ีมีบคุคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ซึ่งการทํารายการระหว่างกนั
ดงักลา่วเป็นไปเพ่ือสนบัสนนุรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปเทียบเคียงได้กบัการทํารายการกบั
บคุคลอ่ืน และมีการปฏิบติัตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
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2.9 บริษัทฯ ทําประกันภัยศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงภัยอันมีสาเหตุมาจาก อุบัติเหต ุ
อบุติัภัย และภยัอ่ืน ๆ และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกนัภัยกับบริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมี
กลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

2.10 บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท อาร์ ไอ เอส จํากดั (“RIS”) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลท่ีมีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็น
ผู้ให้บริการจดัการ IT Infrastructure ได้แก่ การจดัหาและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
จําเป็น ได้แก่ อปุกรณ์ Hardware และ Software ต่าง ๆ การบํารุงรักษาและการควบคมุการใช้งานให้สามารถรองรับ
การใช้งานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ (Service Desk) และ 
Hardware แก่บริษัทฯ  

 
3. การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 
รายการกู้ ยืมและให้กู้ ยืมทกุรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของ
บริษัทฯ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
- กรณีการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทยอ่ยกู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ ได้ในกรณีท่ีมีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกนับริษัทย่อยสามารถ

ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทฯ ได้ หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจากเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการดําเนินงานและบริษัทฯ มี
ความต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทยอ่ย โดยจะเปิดเป็นบญัชีเดินสะพดัระหว่างกนั และจดัทําตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐาน
การกู้ ยืมระหว่างกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียของตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัทฯ โดยผู้อนมุติั
รายการระหวา่งกนั ได้แก่ ผู้บริหารสงูสดุของสายงานการเงินและบญัชี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามลําดบั  

 
- กรณีการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 50 แตน้่อยกวา่ 99.99%)  

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหลง่เงินกู้ของตวัเอง เว้นแต่กรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน บริษัทร่วม
ค้าจะกู้ จากผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดบั และมีการจดัทําตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานในการกู้ ยืม
ระหวา่งกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียของตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัทฯ 
 

- กรณีการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกวา่ 50% หรือกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั) 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนท่ีต่ํากว่า 50% หรือกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั
กู้ ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีการถือหุ้นในสดัส่วนท่ีต่ํากว่า 50% รวมถึงกิจการและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกนัตามระเบียบหากมีการให้บริษัทร่วมกู้ ยืมเงิน ต้องผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจดัทํา
ตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานการกู้ ยืมระหวา่งกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมแก่ลกูค้าชัน้ดี
ของธนาคาร 
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รายการกู้ ยืมและให้กู้ ยืมกบักิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
ประเภทรายการ ณ 31 ธนัวาคม 2558  จํานวนเงิน หมายเหต ุ
1. เงินกู้ ยืม     
      1) เงินกู้ ยืมจากบริษัทยอ่ย (1) 17,321  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
      2) เงินกู้ ยืมจากบริษัทและบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกนั (2) 

-  งบการเงินรวม 

2. เงินให้กู้ ยืม (3)    
      1) เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย 11,963  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
      2) เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมค้า -  งบการเงินรวม 

  หมายเหต ุ:  
(1) เป็นการกู้ ยืมประเภทไม่มีหลกัประกนั และมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียของตราสารหนีท่ี้ออกโดย
บริษัทฯ 

(2) เป็นการกู้ ยืมประเภทไม่มีหลกัประกนั และมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมแก่ลกูค้าชัน้ดีของ
ธนาคาร 

(3) เป็นการให้กู้ ยืมประเภทไม่มีหลกัประกนัและมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลี่ยของตราสารหนีท่ี้ออก
โดยบริษัทฯ  

 

4. การคํา้ประกันหนีส้นิให้กับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

บริษัทฯ มีนโยบายคํา้ประกนัให้แก่บริษัทย่อย ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลกัประกนัเพื่อคํา้
ประกนัหนีส้ินใด ๆ ให้กบับริษัทย่อย บริษัทฯ จะคํา้ประกนัให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านัน้ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การคํา้ประกนัจากบริษัทนัน้ ๆ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระการคํา้ประกนัแก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยู ่2 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทภาระการคํา้ประกนั จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
1. ภาระการคํา้ประกนัเงินกู้ ให้กบับริษัทยอ่ย   
      - กองทนุรวมธุรกิจไทย 5   198  
2. ภาระการคํา้ประกนัวงเงินคํา้ประกนัสาธารณูปโภคของบริษัท
ยอ่ยกบัธนาคารพาณิชย์ไทย 

  196  

หมายเหต ุ:  
 (1)ณ 31 ธนัวาคม 2558 ไม่มีภาระหนีว้งเงินเบิกเกินบญัชี 

ขัน้ตอนการอนุมัตทิาํรายการที่เก่ียวโยงกัน  
 การทําธุรกรรมกบักิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ จะต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุติัตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบติังานของบริษัทฯเช่นเดียวกบัการทําธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ มีอํานาจตามสายงานท่ีรับผิดชอบและ
เก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ โดยผู้ รับผิดชอบและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการจะต้องทําหน้าท่ีพิจารณาว่าการทํารายการมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับ
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บคุคลภายนอก และการทําธุรกรรมเป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้การอนมุติัการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ กําหนดให้รายการ
ปกติธุรกิจและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีการดําเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกําหนด อยู่ในอํานาจ
ของฝ่ายจดัการในการพิจารณารายการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบขัน้ตอนการอนมุติัของบริษัทฯ  สว่นรายการประเภทอ่ืน ๆ 
จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีสํานกัเลขานกุารบริษัทช่วยกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการรวบรวมและสรุปรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็น
ระยะ ๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการออกประกาศว่าด้วยเร่ือง “นโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน” และมีการส่ือสารให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่ายนําไปปฏิบัติ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทุก ๆ สิน้ปีว่า ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการทํา
รายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดย
การทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
ผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ จะต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุติัตามระเบียบวิธีการปฏิบติังานของบริษัทฯเช่นเดียวกบัการทําธุรกรรม
ปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ มีอํานาจตามสายงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ โดยผู้ รับผิดชอบและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการทํารายการจะต้องทําหน้าท่ีพิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับุคคลภายนอก และการทําธุรกรรมเป็นไปอย่าง
ถกูต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้การอนมุติัการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ กําหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมี
การดําเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกําหนด อยู่ในอํานาจของฝ่ายจดัการในการพิจารณารายการ โดยให้
เป็นไปตามระเบียบ ขัน้ตอนการอนุมัติของบริษัทฯ  ส่วนรายการประเภทอ่ืน ๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของ
รายการ โดยมีสํานกัเลขานกุารบริษัทช่วยกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
การรวบรวมและสรุปรายการท่ีเก่ียวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นระยะ ๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการออก
ประกาศว่าด้วยเร่ือง “นโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน” และมีการส่ือสารให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายนําไปปฏิบัติ ทัง้นี ้
กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทกุ ๆ สิน้ปีว่า ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการทํารายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือหากมีก็ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ จะถกูตรวจสอบจากสํานกัตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ ได้
ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

 เน่ืองจากการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เป็นรายการค้าท่ีเกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ ดงันัน้ 
การทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันจึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้อีกอย่างต่อเน่ืองในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิง
รายการเก่ียวกบัการพฒันาศนูย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุม่เซน็ทรัล ซึง่เป็นจดุแข็งท่ีช่วยสง่เสริมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ประสบความสําเร็จและเป็นผู้ นําในตลาดตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั ทัง้นี ้นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัยงัคงยดึ
หลกัการเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมาคือ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปและยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบติัให้กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
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1. การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซน็ทรัล 
*** เป็นหลกัการท่ีเปิดเผยและถือปฏิบติัตัง้แตบ่ริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือปี 2538 *** 

การพฒันาโครงการศนูย์การค้าให้ครบวงจร จําเป็นต้องมีองค์ประกอบท่ีจะช่วยสง่เสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง
มากขึน้ ซึง่บริษัทในกลุม่เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ 
และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน และมีแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง ซึง่จะช่วย
เพิ่มความน่าเช่ือถือของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึน้ เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ทัง้นี ้การพฒันาโครงการศนูย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุม่เซน็ทรัล มีลกัษณะดงันี ้

 1.1  การ ซือ้/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดนิ 
หลกัการ : บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซือ้หรือเช่าท่ีดินจากบุคคลภายนอก เพ่ือนํามาพฒันาโครงการ

ศนูย์การค้าร่วมกบัธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งซือ้หรือเช่าท่ีดินทัง้แปลงจากเจ้าของท่ีดิน เม่ือ
ออกแบบโครงการแล้วเสร็จ บริษัทท่ีเป็นผู้ ซือ้หรือเช่าท่ีดินจะขายหรือให้เช่าท่ีดินให้อีกบริษัทหนึ่ง ตามสดัส่วนพืน้ท่ีท่ีแต่ละ
บริษัทใช้พฒันาโครงการของตนเอง (ตา่งฝ่ายตา่งรับผิดชอบคา่ท่ีดินในสว่นของตนเอง) 

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาทนุบวกต้นทนุของเงินลงทนุ 

 1.2  การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า กับอาคารห้างสรรพสนิค้า หรือ Business Unit (BU) ต่าง ๆ 

 หลกัการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินส่วนท่ีอาคารของตนตัง้อยู่ ดงันัน้ ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่า
ก่อสร้างอาคารใน สว่นของตนเองด้วย 

 การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีวิศวกรท่ีปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้ คํานวณค่าก่อสร้าง
และงานระบบให้เป็นไปตามสดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานจริงอยา่งยติุธรรม 

 1.3  การก่อสร้างพืน้ที่ร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพืน้ที่รอบนอกอาคารศูนย์การค้า (Landscape) 

  หลกัการ :   
-    บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคารท่ีจอดรถ และพืน้ท่ีรอบนอกอาคารศนูย์การค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบ

ต้นทนุพืน้ท่ีสว่นร่วมทัง้หมด โดยถือเป็นการบริการให้แก่ลกูค้าท่ีมาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า  
-     ห้างสรรพสนิค้า หรือ BU ตา่ง ๆ จะช่วยออกคา่ก่อสร้างตามแนวทางปฏิบติัดงันี ้ 

1) อาคารท่ีจอดรถ : ช่วยออกคา่ก่อสร้างไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของคา่ก่อสร้างในสว่นท่ีห้างสรรพสนิค้า และ BU 
ตา่ง ๆ ต้องจดัให้มีตามกฎหมาย  

2) พืน้ท่ีร่วม : ช่วยออกคา่ก่อสร้างตามสดัสว่นของพืน้ท่ีทัง้หมด (Gross Area) 
 การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีวิศวกรท่ีปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้ คํานวณค่าก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามสดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานจริงอยา่งยติุธรรม 

1.4  การเช่าหรือให้เช่าพืน้ที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า 
 หลกัการ : บริษัทฯ อาจมีการเช่าหรือให้เช่าพืน้ท่ีใหญ่กบัห้างสรรพสนิค้า หรือ BU ตา่ง ๆ ซึง่จะมีการตกลง

คา่ตอบแทนในการให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบโครงการ   
การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุค่าท่ีดินและค่าก่อสร้าง รวมต้นทนุของเงินลงทนุ และค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน 
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2. การคดิค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค 
หลกัการ : การคิดราคาคา่เช่าพืน้ท่ีระยะสัน้ หรือคา่เช่าพืน้ท่ีระยะยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่าสาธารณปูโภค จาก

ร้านค้าท่ีเป็นของกลุม่เซ็นทรัลหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า หรือพืน้ท่ีเช่าในการประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ของ
บริษัทฯ จะกําหนดราคาโดยใช้หลกัการเทียบเคียงกับการกําหนดราคาพืน้ท่ีสําหรับลกูค้าชัน้ดี โดยพิจารณาถึงทําเลท่ีตัง้ 
ขนาดพืน้ท่ี รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า ประเภทของการเช่า ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับนอกจากราคาค่าเช่า 
ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณปูโภค ศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจร่วมกนัในอดีตจนถงึปัจจบุนั 
การกําหนดราคาและเง่ือนไข : กําหนดราคาโดยใช้หลกัการเทียบเคียงกบัการกําหนดราคาพืน้ท่ีสําหรับลกูค้าชัน้ดี  

 “ลกูค้าชัน้ดี” หมายถึง ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพสงูซึ่งมีการเช่าพืน้ท่ีจํานวนมาก หรือมีการเช่าพืน้ท่ีในหลายโครงการ และมี
สว่นสนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ  
 เน่ืองด้วยกลุม่เซน็ทรัลมีการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริษัทฯ หลากหลายประเภทและอาจมีการทํารายการระหว่าง
กนั ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้าท่ีมีศกัยภาพ ช่วยสนบัสนนุ
ต่อความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน  ดังนัน้ บริษัทฯ จึงยังคงมีการทํารายการระหว่างกันอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยในการพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองราคาและเง่ือนไข บริษัทฯ ยงัคงคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

การเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
 ““ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมคํา้
ประกนั และคา่บริการตา่ง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่าพืน้ท่ี 
 หลกัการ : ในการดําเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกิดขึน้ ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายเหล่านีโ้ดยคํานวณจากต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงในการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้อตัราท่ีเรียกเก็บจะขึน้อยู่กับ
ประเภทของการเช่า และลกัษณะการเช่าพืน้ท่ีซึง่อตัราท่ีเรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัลกูค้าทัว่ไป  
 การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงการกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

3. การทาํประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุ่ม   
 หลกัการ : ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกนัแก่นายหน้าประกนัแต่ละ
ราย โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบริษัทนายหน้าประกัน ซึ่งในขัน้ตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มี
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีสว่นได้เสียและเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัเข้าร่วมพิจารณา 

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้าประกนัท่ีมีราคาและ
เง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ มากท่ีสดุ โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลงัอย่างน้อย 2 ปี ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่มีผู้ เสนอราคา
เปรียบเทียบ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอนมุติัทํารายการในราคาเทียบเคียงกบัปีท่ีผ่านมา โดยขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการทําประกนั
และสภาวะตลาดด้านการประกนัในขณะนัน้ 

4. การจัดซือ้-จัดจ้าง 
“การจดัซือ้” หมายถงึ การจดัซือ้วสัด ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือสนิค้า รวมทัง้การเช่าและเช่าซือ้ 
“การจดัจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้ รับเหมาหรือผู้จัดทํา ดําเนินการผลิต จดัทํา จัดการ จดัประกอบหรือ

ก่อสร้าง ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนเสร็จสิน้เป็นชิน้งาน รวมทัง้การให้บริการตา่ง ๆ การจ้างเหมาบริการและการขนสง่ 
ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึงการจดัซือ้พสัด ุหรือจดัจ้างผู้ รับเหมาเข้าก่อสร้างอาคารและติดตัง้อปุกรณ์ส่วนควบ สําหรับ

งานบริหารโครงการก่อสร้างด้วย 
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หลกัการ : ปฏิบติัตามระเบียบและวิธีการจดัซือ้-จดัจ้างของบริษัทฯ ซึง่ในการพิจารณาคดัเลือกผู้ขาย หรือผู้ รับเหมา จะ
ดําเนินการตามระเบียบดงักล่าวด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการจดัซือ้-จดัจ้างท่ีกําหนดไว้ โดยในขัน้ตอน
การพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันเข้าร่วม
พิจารณา  

 การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้ เสนอราคาท่ีมีราคาและ
เง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ มากท่ีสดุ 
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