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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลักษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

การประกอบธุรกจิในแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

 
โครงการ จาํนวน 

1. ศนูย์การค้า 30 

2. อาคารสํานกังาน 7 

3. โรงแรม 2 
4. อาคารท่ีพกัอาศยั 1 
5. ศนูย์อาหาร 26 

 
CPN ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2523 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาและบริหารศนูย์การค้าขนาดใหญ่แบบ

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

CPN ประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันา บริหารและให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองเพ่ือสง่เสริมการประกอบธุรกิจศนูย์การค้าในลกัษณะพืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use) ได้แก่ อาคารท่ีพกัอาศยั อาคาร
สํานักงาน และโรงแรมเพ่ือเพิ่มประโยชน์จากการใช้ท่ีดิน การขยายฐานรายได้ และสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าให้มี
ผู้ ใช้บริการเพิ่มมากขึน้ พร้อมกนันีย้งัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งเสริมกนั อาทิ ศนูย์อาหาร ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์ 
สวนนํา้ และสวนพกัผ่อนภายในศนูย์การค้าในบางโครงการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ โดยการเปิด
ให้บริการนัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลท่ีตัง้และความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นสําคญั  

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

การแบง่ธุรกิจตามแหลง่ท่ีมาของรายได้สามารถแบง่ได้เป็น 7 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้

1. ศูนย์การค้า 
ธุรกิจศนูย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัซึ่งเป็นท่ีมาของรายได้กว่า 81% ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้านัน้

ประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย 
รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการให้บริการพืน้ท่ีศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ และรายได้จากการให้บริการส่ือโฆษณา จํานวน 30 โครงการ แบง่เป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
13 โครงการ และโครงการในต่างจงัหวดั 17 โครงการ ในจํานวนนีมี้โครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 26 โครงการ และ
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โครงการท่ี CPN ให้เช่าช่วงแก่กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) 4 โครงการ โดย CPN 
ได้รับรายได้จากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบั CPNRF และรายได้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน CPNRF  

ในปี 2559 CPN ได้เปิดให้บริการศนูย์การค้าใหม ่1 แหง่ คือ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช และในปี 2560 CPN 
จะเปิดให้บริการศนูย์การค้าใหมอี่ก 3 แหง่ ได้แก่ เซน็ทรัลพลาซา มหาชยั เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซน็ทรัล ภเูก็ต  

จากข้อมลูประมาณการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 CPN มีส่วนแบ่งตลาดในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลประมาณ 21% ด้วยพืน้ท่ีขายประมาณ 1.6 ล้านตารางเมตร โดยพิจารณาจากขนาดพืน้ท่ีให้เช่าภายในโครงการ
ศนูย์การค้าท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารงานของ CPN  

2.  อาคารสาํนักงาน 
ธุรกิจอาคารสํานกังาน เป็นการพฒันาอาคารสํานกังานให้เช่าในบริเวณโครงการศนูย์การค้า เน่ืองจากมีอปุสงค์ท่ี

สง่เสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้าและเป็นการเพิ่มมลูค่าให้กบัโครงการจากการใช้ประโยชน์ในท่ีดินผืนเดียวกนัได้อย่างคุ้มค่า 
รวมถงึการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้และบริหารท่ีจอดรถ  

การตดัสนิใจพฒันาอาคารสํานกังานในบริเวณโครงการศนูย์การค้าใดนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของทําเลท่ีตัง้ อปุสงค์และอปุทานของพืน้ท่ีอาคารสํานกังานในบริเวณนัน้ ๆ เป็นสําคญั ซึง่รายได้จากธุรกิจอาคารสํานกังาน 
ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีแก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารสํานกังาน และรายได้จาก
การให้บริการระบบสาธารณปูโภค  

ปัจจบุนั CPN มีอาคารสํานกังานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการศนูย์การค้ารวมทัง้สิน้ 7 โครงการ ได้แก่ 1) 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 2) เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 2 อาคาร 3) เซ็นทรัลพลาซา บางนา  4) เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคาร
สํานกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์) 5) เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และ 6) เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  โดย
แบ่งเป็นโครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ โครงการท่ีให้เช่ากบั CPNRF 2 โครงการ คือ อาคารสํานกังานป่ินเกล้า 
ทาวเวอร์ เอและบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการท่ีให้เช่ากับกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (“CPNCG”) 1 โครงการ คือ อาคารสํานกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
โดยกลุ่มผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานท่ีตัง้อยู่ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัล
พลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจท่ีได้รับ
ประโยชน์สนบัสนนุจากธุรกิจศนูย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี สถานเสริมความงาม และ
บริษัทหลกัทรัพย์ เป็นต้น สําหรับอาคารสํานกังาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึง่เป็นอาคารสํานกังาน เกรด A ตัง้อยู่
ในแหลง่ธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นัน้ มีผู้ เช่าพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นบริษัทชัน้นําทัง้ในและตา่งประเทศ  

3.  โรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศนูย์การค้าเป็นธุรกิจท่ีมีอปุสงค์ส่งเสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้า และเป็นธุรกิจท่ี

เพิ่มมลูค่าให้กบัโครงการด้วยการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพ่ือผลตอบแทนจากการลงทนุสงูสดุ หลกัการในการ
พิจารณาลงทนุท่ีสําคญัประกอบด้วย ทําเลท่ีตัง้ของโครงการ อปุสงค์ อปุทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนัน้ ๆ รวมถึง
ศกัยภาพการเติบโตของโครงการ ทัง้นี ้ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพกั ห้องอาหารห้องสมัมนาและศูนย์ประชุม เพ่ือ
รองรับการเติบโตของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและอตุสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition 
(การจดัการประชมุเชิงธุรกิจ การค้าและจดัแสดงสินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย รายได้จากค่า
ห้องพกั รายได้จากคา่อาหารและเคร่ืองด่ืม และรายได้จากคา่เช่าห้องในอาคารและคา่บริการ เป็นต้น  
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ปัจจบุนั CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมจํานวน 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี ซึง่มี
ห้องพกั 259 ห้อง (เดิมคือ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยลั ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพลก็ซ์ท่ี CPN ได้เข้าซือ้
กิจการในเดือนเมษายน 2552) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งมีห้องพัก 302 ห้อง (ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เร่ิมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) ทัง้นี ้CPN ได้ว่าจ้างให้บริษัทท่ีมีความ
ชํานาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล คอร์ปอเรชัน่ 
เป็นผู้บริหารโรงแรมเซน็ทารา อดุรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามลําดบั เพ่ือการบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

4.  อาคารที่พักอาศัย 
CPN เลง็เห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในลกัษณะพืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use) โดยจะพฒันา

โครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือช่วยสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ CPN ได้จดัตัง้ฝ่ายงานซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการท่ี
อยูอ่าศยัของบริษัทตลอดจนการดําเนินงานด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ 

การพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัของ CPN จะเร่ิมตัง้แต่การคดัเลือกทําเลท่ีดินสําหรับพฒันาโครงการ  ศกึษาความ
เป็นไปได้ของข้อมลูการตลาด ผลกระทบต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์และตดัสินใจเลือกประเภทท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสมกบัทําเลท่ีตัง้
นัน้ ๆ หลังจากนัน้บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซือ้วัสดุก่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งจากผู้ ผลิต
โดยตรง เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคณุภาพและได้รับประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด รวมทัง้มีการกําหนด
ราคาสง่มอบลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความผนัผวนของราคา บริษัทฯ คดัเลือกผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญ ผลงาน และช่ือเสียงใน
แต่ละประเภทงาน ตามขัน้ตอนและมาตรฐานในการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบในการควบคมุ
การดําเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด และมีระบบการควบคมุคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย 
สําหรับการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงทกุโครงการได้มีการปฎิบติัตามกฎหมายพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร โดย
คํานงึถงึการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ 

ปัจจบุนั CPN มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียมจํานวน 3 โครงการบนท่ีดิน
บริเวณศนูย์การค้าของ CPN ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 
ภายใต้ช่ือโครงการคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ (ESCENT)  ทัง้นี ้โครงการคอนโดมิเนียมทัง้ 3 โครงการดงักลา่วได้เร่ิมก่อสร้าง
แล้วในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิน้พร้อมโอนและรับรู้
รายได้ในปี 2561  

นอกจากนัน้ CPN ยงัให้บริการท่ีพกัอาศยัประเภทห้องชดุให้เช่าจํานวน 11 ยนิูต ภายใต้โครงการเซ็นทรัล ซิตี ้เรสซิ
เดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกบัเซน็ทรัลพลาซา บางนา  

5.  ศูนย์อาหาร 
ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วยเสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน 

วตัถุประสงค์หลกัของธุรกิจนี ้คือ เพ่ือลูกค้าท่ีมาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยดั สะดวก และรวดเร็ว โดย CPN ได้มีการปรับปรุงเพิ่มโซน Food Destination หรือการ
รวมศูนย์อาหาร ร้านอาหารต่างๆ และซุปเปอร์มาเก็ตเข้ามาไว้ในสถานท่ีเดียวกัน เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการเข้ามาใช้
บริการของลกูค้าและเป็นจดุดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ ทําให้ CPN ได้รับผลตอบแทนจากรายได้จากการจําหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมในบริเวณศนูย์อาหาร  
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6.  สวนนํา้และสวนพักผ่อน 
ธุรกิจสวนนํา้และสวนพกัผ่อน เป็นธุรกิจท่ีสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าซึง่เป็นธุรกิจหลกัของ CPN เพ่ือให้ศนูย์การค้า

มีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริการ วัตถุประสงค์ของการสร้างสวนนํา้และสวนพักผ่อนขึน้ในบริเวณ
โครงการศนูย์การค้านัน้ นอกจากจะเป็นการดึงดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้าเพิ่มขึน้แล้ว ยงัเป็นการมอบความสขุ
ให้แก่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเพียงพอของท่ีดินและพืน้ท่ีภายใน
โครงการนัน้ ๆ  

ปัจจบุนั CPN เปิดให้บริการสวนนํา้บริเวณชัน้ 6  ของเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ช่ือ “โพโรโระ อควาพาร์ค 
กรุงเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีมการ์ตนูซีร่ีย์ยอดนิยมจากเกาหลี   “โพโรโระ” (Pororo : The Little Penguin) เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสนัความสนกุให้กบัลกูค้าทกุคนในครอบครัว ในส่วนของสวนพกัผ่อน CPN เปิดให้บริการสวน
พกัผ่อนขนาดใหญ่แก่ประชาชนทัว่ไปในบริเวณเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ช่ือ “เซ็นทรัล พาร์ค” ประกอบด้วยสวน
สขุภาพ สนามเดก็เลน่ ลานกิจกรรม และร้านอาหารชัน้นํา 

7. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
CPN ได้ลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 2 กองทนุ ได้แก่ 

1) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 
11 สงิหาคม 2548 โดยไม่มีการกําหนดอายโุครงการ และเป็นกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือระดมเงินทนุและ
นําเงินทนุส่วนใหญ่ไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องและลงทนุในสิทธิเรียกร้องท่ีมีอสงัหาริมทรัพย์เป็น
หลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กองทนุรวมได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 4 โครงการ คือ เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และศเูซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี CPN เป็น
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ ซึง่ถือหน่วยลงทนุในสดัสว่น 26.69% 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม โดยมี ธนาคารกสิกรไทย 
จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี CPN 
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

2) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (“CPNCG”) จดทะเบียน
จดัตัง้เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 โดยไม่มีการกําหนดอายโุครงการ และเป็นกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ระดมเงินทนุและนําเงินทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กองทนุรวมได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของอาคารสํานกังาน ดิ ออฟฟิศ
เศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ (บางสว่น) โดยมี CPN เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ ซึง่ถือหน่วยลงทนุในสดัสว่น 25%  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม โดยมี ธนาคารกสิกรไทย 
จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี CPN 
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทุน
รวม โดยเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างท่ีทําขึน้ระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
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กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกจิ 
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 บริษัทฯ พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้าคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 81 ของรายได้รวม โดยรายได้จากการพฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าประกอบไปด้วยค่าเช่า ค่าบริการ จากการ
ให้เช่าพืน้ท่ี รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาดภายใน
ศนูย์การค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เป็นผู้บริหารศนูย์การค้าให้กบักองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(“CPNRF”) ในศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2, ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้าและบริษัทฯ ยงัได้เป็นผู้บริหารอาคารสํานกังานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กบักองทนุรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียลโกรท (“CPNCG”) ซึ่งเป็นท่ีมาของส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทนุ และรายได้ค่า
บริหารศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ท่ีบริษัทได้รับจาก CPNRF และ CPNCG  

บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งเสริมกนักบัโครงการศนูย์การค้า ได้แก่ ธุรกิจอาคารสํานกังาน โรงแรม 
อาคารท่ีพกัอาศยั การให้บริการสวนนํา้ สวนพกัผ่อน และศนูย์อาหารในศนูย์การค้า ซึ่งการพฒันาอาคารสํานกังาน โรงแรม 
อาคารสําหรับพกัอาศยัเพ่ือให้เช่า และการพฒันาท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม ของบริษัท ฯ จะต้องดําเนินการควบคู่
กบัการพฒันาศนูย์การค้าเป็นหลกั เน่ืองจากมีอปุสงค์ท่ีส่งเสริมกนัและเป็นการเพ่ิมมลูค่าโครงการโดยการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินอยา่งคุ้มคา่ ซึง่การตดัสนิใจลงทนุนัน้จะขึน้อยูก่บัอปุสงค์ อปุทาน ของพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน โรงแรม และอาคารสําหรับ
พกัอาศยัในแต่ละทําเลท่ีตัง้ ส่วนการดําเนินธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้านัน้มีวตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือลกูค้าท่ีมาใช้
บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และ
รวดเร็ว  นอกจากธุรกิจท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสวนนํา้อีกครัง้เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้ช่ือ 
“โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีมการ์ตนูซีร่ีย์ยอดนิยมจากเกาหลี   “โพโรโระ” (Pororo : The Little Penguin) 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม ่ๆ และสีสนัความสนกุให้กบัลกูค้าทกุคนในครอบครัว ท่ีโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บาง
นา และสร้างสวนพกัผ่อนขึน้ภายใต้ช่ือ “เซ็นทรัล พาร์ค”  ท่ีโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ประกอบด้วย
สวนสขุภาพ สนามเด็กเลน่ ลานกิจกรรม และร้านอาหารชัน้นํา วตัถปุระสงค์ของการสร้างสวนนํา้และสวนพกัผ่อนในบริเวณ
โครงการศูนย์การค้านัน้ นอกจากจะเป็นการดึงดูดให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าเพิ่มขึน้แล้ว ยงัเป็นการตอบแทน
ความสุขให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งการตัดสินใจลงทุนนัน้จะขึน้อยู่กับความ
เพียงพอของท่ีดินและพืน้ท่ีภายในโครงการนัน้ๆ 



 

2-6 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานจํานวน 30 โครงการ (อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
13 โครงการ และต่างจงัหวดั 17 โครงการ) ประกอบด้วยศนูย์การค้าของบริษัทฯ จํานวน 26 โครงการ และเป็นการบริหาร
ศูนย์การค้าให้กับ CPNRF จํานวน 4 โครงการ, ให้บริการอาคารสํานักงานให้เช่า จํานวน   7  โครงการ (โดยแบ่งเป็น
โครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ, และอีก 3 โครงการ ท่ีถกูโอนอสงัหาริมทรัพย์ไปยงักองทนุ CPNRF และ CPNCG 
แต่ยงัอยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ  ประกอบด้วย CPNRF 2 โครงการ 
คือ อาคารสํานกังานป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ CPNCG 1 โครงการ คือ
อาคารสํานักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ) นอกจากนีย้งัมีธุรกิจโรงแรมจํานวน 2 โครงการ คือโรงแรมเซ็นทารา 
อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา,   อาคารท่ีพักอาศัยจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเซ็นทรัล ซิตี  ้เรสซิเดนซ์ 
คอนโดมิเนียม ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเดียวกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และศนูย์อาหาร จํานวน 26 โครงการ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
โครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN 

                          CPN เป็นเจ้าของ 

โครงการ, ปีท่ีเปิดดําเนินการ 
ศนูย์การค้า อาคาร

สํานกังาน 
โรงแรม อาคารท่ีพกั

อาศยั 
ศนูย์อาหาร 

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

     

(4) เซน็ทรัลพลาซา  บางนา, 25441)      
(5) เซน็ทรัลเวิลด์, 25451)      

(6) เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์, 25461)      
(7) เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ, 2551      
(8) เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช, 2552      
(9) เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี, 25521)      

(10) เซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ, 2552      

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

(13) เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก, 2554      
(14) เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, 2554      

(15) เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี, 2555      

(16) เซน็ทรัลพลาซา ลําปาง, 2555      
(17) เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี, 2556      

(18) เซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม,่ 2556      

(19) เซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่, 2556      

(20) เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ, 2557      

(21) เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา, 2557      
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

                          CPN เป็นเจ้าของ 

โครงการ, ปีท่ีเปิดดําเนินการ 
ศนูย์การค้า อาคาร

สํานกังาน 
โรงแรม อาคารท่ีพกั

อาศยั 
ศนูย์อาหาร 

(22) เซน็ทรัลพลาซา ระยอง, 2558      

(23) เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต, 2558      

(24) เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต, 2558      

(25) เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์, 2558      

(26) เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช, 25592)      
หมายเหต ุ  1)    ปีท่ี CPN เข้าซือ้กิจการ 
                  2)   เปิดให้บริการ เม่ือวนัท่ี 28 ก.ค. 59 
 
 

                         CPN เป็นผู้บริหาร 

โครงการ, ปีท่ีเปิดดําเนินการ 
ศนูย์การค้า อาคาร

สํานกังาน 
โรงแรม อาคารท่ีพกั

อาศยั 
ศนูย์อาหาร 

(1) เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า, 25381)      
(2) เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3, 25402)      
(3) เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2, 25453)      
(4) เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 2, 25394)      
(5) เซน็ทรัลเวิลด์, 25555)      
หมายเหต ุ  

1)  42% ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าและ 100% ของพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2552 สิน้สดุเดือนธันวาคม 2567 
ซึง่พืน้ท่ีศนูย์การค้าท่ี CPNRF ลงทนุอาจมีการเปล่ียนแปลงเม่ือการประชมุสรุปพืน้ท่ีหลงัการปรับปรุงศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้าเสร็จเรียบร้อย 

   2)    81% ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2548 สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2578 (ตอ่อายกุารเช่าได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปี) 
   3)    96% ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2548 สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2568 
   4)    49% ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 สิน้สดุเดือนเมษายน 2587 
   5)    97% ของพืน้ท่ีอาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2555 สิน้สดุเดือนกนัยายน 2575 (สว่นท่ี 1) และ

ตัง้แตธ่ันวาคม 2555 สิน้สดุเดือนธันวาคม 2575 (สว่นท่ี 2) 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

ลักษณะโครงการที่ดาํเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

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

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

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

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

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

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

- ศนูย์การค้าครบวงจรทางตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร อยู่ในทําเลที่สามารถตอบสนองความต้องการของกําลงัซือ้หลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ 
สถาบนัการศกึษา สํานกังาน และชมุชนที่พกัอาศยัที่มีกําลงัซือ้และมีการขยายตวัสงู  

- โครงการประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาคารสํานกังาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแฟชัน่ชัน้นําหลากหลายตอบสนองไลฟ์สไตล์อย่าง
ครบครัน  

4.เซน็ทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา) 
78/54  หมู่ 9  ถนนพทัยาสาย 2  ตําบลหนองปรือ  
อําเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรุี  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3888  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3888 ตอ่ 1225-6 

- โครงการที่สร้างขึน้เพื่อตอบสนองกลุม่ลกูค้าหลากหลาย ทัง้ผู้อยู่อาศยัในท้องถิ่น ผู้ เดินทางไปร่วมการประชมุสมัมนา ชาวกรุงเทพฯ ที่เดินทางไปพกัผ่อนใน
วนัหยดุสดุสปัดาห์ และนกัทอ่งเที่ยวอีกกวา่สองล้านคนที่เดินทางไปเยือนพทัยาในแตล่ะปี  นอกจากนีย้งัเป็นศนูย์รวมสถาปัตยกรรมแบบเขตร้อนที่ตกแต่ง
ไว้อย่างสวยงามแล้ว   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย บิ๊กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ พร้อมทัง้โรงภาพยนตร์ 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

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

- ศนูย์การค้าและศนูย์รวมความบนัเทิงที่ใหญ่ที่สดุในภาคเหนือรองรับลกูค้า ทัง้นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  โรงภาพยนตร์ ห้องประชมุเอนกประสงค์ ร้านค้าปลีกและโซนสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองที่มีชื่อเสยีง
ของทางภาคเหนือให้เลอืกอย่างครบครันและสะดวกสบาย 

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

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกิจใหมข่องกรุงเทพมหานคร  ใกล้สํานกังานใหญ่ของธนาคารชัน้นําถึง 5 แหง่ และเป็นศนูย์การค้าครบวงจรที่พร้อม
ด้วยสถานบนัเทิงเพียงแหง่เดียวในรัศมี 5 กิโลเมตร  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ร้านค้าปลีกหลากหลาย ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ศนูย์อาหาร โรงภาพยนตร์ และศนูย์รวมเครื่องเลน่เกมส์ทนัสมยั 

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

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ทางตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ใกล้สนามบินสวุรรณภมูิ ซึง่เป็นเขตที่อยู่อาศยัและการค้าขายที่มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว 

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

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

โทรสาร: + 66 (0) 2872 4560 

- เป็นศนูย์การค้าที่มีความโดนเดน่ในเขตกรุงเทพตอนใต้ บนพืน้ที่ที่มีการขยายตวัของเรื่องที่อยู่อาศยัอยา่งรวดเร็ว  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ทอ็ปส์ ซเูปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกครบครัน ศนูย์อาหารและศนูย์รวมแหง่ความบนัเทิง โรงภาพยนตร์ 
และพระราม 2 ฮอลล์ ที่สามารถจดักิจกรรมและงานบนัเทิงบนพืน้ที่กวา่ 2,800 ตรม. นอกจากนีย้งัมีสวนพกัผอ่นที่ร่มรื่นสําหรับออกกําลงักายและ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

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

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและมีขนาดใหญ่ที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
-  โครงการประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ และห้างสรรพสินค้าอิเซตนั โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ อทุยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค และ Flagship Store 
ของร้านค้า   แบรนด์ดงัระดบัสากล ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย นอกจากนีย้งัมีอาคารสํานกังาน 45 ชัน้ ด้วยทําเลศกัยภาพและความ
หลากหลายครบครันทําให้เซน็ทรัลเวิลด์เป็นศนูย์การค้ายอดนิยมของชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
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10. เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
68/100, 68/919 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กระสอ อําเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 11000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2103 5777  
โทรสาร: + 66 (0) 2526 6092 

- CPN เข้าซือ้กิจการสยามจสัโก้รัตนาธิเบศร์เมื่อเดือนธนัวาคม 2546 พร้อมทัง้เปลีย่นชื่อปรับโฉมให้เป็นศนูย์การค้าเพื่อชมุชนที่มีบรรยากาศของความ
เป็นครอบครัวที่ให้ทัง้ความอบอุ่นสะดวกสบายและครบครัน  

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

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

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบมากที่สดุทางฝั่งตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดีไซน์ที่
คํานงึถึงการออกแบบอาคารให้ประหยดัพลงังาน  

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

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

- ศนูย์การค้าติดชายหาดธรรมชาติที่ใหญ่และครบครันที่สดุในเอเชีย  โครงการประกอบด้วยศนูย์การค้าและโรงแรมที่เป็นศนูย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแห่ง
ความทนัสมยัและความสนกุสนานของเมืองทอ่งเที่ยว โดดเดน่ด้วยระเบียงชมวิวชายหาดพทัยาได้ 360 องศา  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแฟชัน่ชัน้นํา ร้านอาหารนานาชาติและร้านค้าปลีกที่ตอบสนองไลฟ์ไตล์
อย่างครบครัน พร้อมด้วยลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าที่สร้างสีสนัและชีวิตชีวาให้แก่ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 

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

โทรสาร: + 66 (0) 4224 4639 

- ศนูย์การค้าที่ยิ่งใหญ่และทนัสมยัที่สุดในตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นประตูเชื่อมสู่อินโดจีน  ที่ได้รับความนิยมทัง้จากชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
CPN ได้ปรับภาพลกัษณ์ศนูย์การค้าให้มีความทนัสมยั ขยายพืน้ที่เพิ่มเป็น 2 เทา่  

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

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพลก็ซ์ที่ใหญ่ ทนัสมยั และสมบรูณ์แบบที่สดุในเมืองชลบรุี  ด้วยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นให้
ศนูย์การค้าได้รับแสงธรรมชาติอย่างทัว่ถึง  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั   โรงภาพยนตร์ ที่ทนัสมยัแห่งแรกในเมืองชลบรุี  ร้านค้าปลีก ศนูย์รวมแฟชัน่ อาหารและเครื่องดื่ม 
โซนสนัทนาการ  และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 

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

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ที่ทนัสมยัที่สดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดดเดน่ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านและคํานึงถึงการอนรุักษ์
พลงังาน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั โรงภาพยนตร์ ร้านค้าปลีกชัน้นํา แฟชัน่ อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยศนูย์ประชมุขนาดใหญ่ที่
สามารถรองรับการเป็นศนูย์กลางการศกึษา หน่วยงานราชการ และการค้าขายของจงัหวดัขอนแก่นในภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

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

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  พาวเวอร์บาย  บีทเูอส  ซูเปอร์สปอร์ต  โรงภาพยนตร์ รวมถึงร้านค้าแฟชัน่ 
ศนูย์รวมร้านอาหารที่มีความหลากหลาย และร้านค้าชัน้นํา 

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

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั ทอ็ปส์ ซเูปอร์มาร์เก็ต  พาวเวอร์บาย  บีทเูอส  ซเูปอร์สปอร์ต  โรงภาพยนตร์ และร้านค้าปลีกชัน้นํา 
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18. เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 
9/9  ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ  10320   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2103 5999  
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990 

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนัซึง่เป็น Flagship Store ที่ยิ่งใหญ่และทนัสมยัที่สดุในกรุงเทพฯ ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย 
ซูเปอร์สปอร์ต และ OfficeMate รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ระดบัเวิลด์คลาส และ The Rink Ice Arena ลาน Ice Skate ขนาดโอลิมปิก แห่งแรกใน
ประเทศไทย และร้านค้าชัน้นํา 

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

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

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

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

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

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์แห่งใหม่ล่าสดุของภาคเหนือ ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบล้านนาที่เป็นเอกลกัษณ์แปลกตาด้วยแรงบนัดาล
ใจจากการเจาะฉลผุสมผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกประยกุต์   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต  OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบนัเทิงครบวงจร      
อาทิ โรงภาพยนตร์ และร้านค้าชัน้นํา 

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

- ศนูย์กลางไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์ที่ทนัสมยัและครบครันที่สดุในภาคอีสานตอนล่าง โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงเส้น
สายของใบบวัและกลีบดอกบวั สญัลกัษณ์ของจงัหวดัอบุลราชธานีจนเข้ากนัอย่างกลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์น  

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

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

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

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพลก็ซ์ใจกลางแหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่แรกและแหง่เดียวในจงัหวดัสงขลา โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบที่ทนัสมยัด้วยแรง
บนัดาลใจจากรูปทรงของคริสตลั และการหกัเหแสงของปริซมึผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกสดุโมเดิร์น  

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

24. เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ 
209 , 209/1-209/2  หมูท่ี่ 2 ตําบลบอ่ผดุ              
อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7796 2777 
โทรสาร:   + 66 (0) 7796 2799 

- เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต  และเป็นศูนย์กลางในการจดักิจกรรมระดบัประเทศ   เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว   ดึงนกัท่องเที่ยวมาที่
เกาะสมยุอย่างตอ่เนื่อง 

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

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

25. เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา 
99/19 , 99/20 หมู ่2 ตําบลบางเตย              
อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3410 0888 
โทรสาร:   + 66 (0) 3410 0899  

- ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง มีโครงการบ้านจัดสรรระดบักลางถึงสูงกว่า 100 
โครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรองกว่า 700,000 ครัวเรือนในปัจจุบนั ครอบคลุมอาณาเขตของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวนัตกและ
ปริมณฑล โดยเฉพาะฝั่งพทุธมณฑล นครชยัศรี สามพราน จนถึงเมืองนครปฐม และมีแนวโน้มวา่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต 

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ทอ็ปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซเูปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้นํา แฟชัน่ อาหารและ
เครื่องดื่ม ศนูย์อาหาร และศนูย์รวมแหง่ความบนัเทิง เอนเตอร์เทนเมนต์ สวนสนกุ โรงภาพยนตร์ ที่ทนัสมยั  
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26. เซน็ทรัลพลาซา ระยอง 
99 , 99/1 ถนนบางนา-ตราด ตําบลเชิงเนิน             
อําเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3301 3333 
โทรสาร:   + 66 (0) 3301 3300  

- เป็นศนูย์การค้าที่ยิ่งใหญ่และทนัสมยัที่สดุของจงัหวดัระยอง ศนูย์กลางการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ 
เซน็ทรัลพลาซา ระยอง ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนัเพื่อเป็นแลนมาร์คของจงัหวดั ด้วยการนําเอกลกัษณ์ศิลปะท้องถิ่นและวรรณคดีของกวีชื่อก้อง
โลกอย่างสนุทรภูม่าเป็นแรงบนัดาลใจทําให้บรรยากาศของศนูย์การค้าแหง่นีโ้ดดเดน่ บง่บอกถึงเรื่องราวของจงัหวดัระยองได้เป็นอย่างดี 

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

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

27. เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต 
74 , 75 หมูท่ี่ 5 ตําบลวิชิต  อําเภอเมืองภเูก็ต 
จงัหวดัภเูก็ต 83000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7629 1111 
โทรสาร:   + 66 (0) 7629 4000 

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

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, PowerBuy, OfficeMate, B2S, SuperSports, FamilyMart, Central Food Hall, สถาบนัการเงิน, 
ศนูย์บริการความงาม, ร้านค้าแฟชัน่ และ สินค้าประเภท IT เป็นต้น 



 

2-15 
 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 

โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

28. เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต 
199 , 199/1 , 199/2 หมู ่6 ตําบลเสาธงหิน            
อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุี 11140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2102 7999 
โทรสาร:   + 66 (0) 2102 7900  

- โครงการเป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนทําเลที่มีศกัยภาพสงู บริเวณสามแยกบางใหญ่ และถนนรัตนาธิเบศร์ เข้าถึงได้ด้วยระบบคมนาคมที่
สมบรูณ์แบบของภาครัฐที่เชื่อมตอ่ทกุเส้นทางไว้ด้วยกนั ทัง้วงแหวนสายตะวนัตกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง (บางใหญ่-บางซื่อ) รวมถึงเส้นทางใน
อนาคต ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบรุี ที่เชื่อมตอ่ทา่เรือทวาย ทะเลอนัดามนั รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยแบรนด์ชัน้นําทัง้ไทยและอินเตอร์กว่า 500 ร้านค้า Fashion Brand ระดบัโลก Dining Destination แห่งใหม่ที่รวมร้านอาหาร 
คอนเซป็ต์ใหมท่ี่ตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ และมี Entertainment Complex ที่ดีที่สดุ มีทัง้  Attraction ระดบัโลก โรงภาพยนตร์ที่ทนัสมยัที่สดุ และฟิตเนส 
Virgin  

29. เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ 
69 , 69/1 , 69/2 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม                 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2102 5000 
โทรสาร:   + 66 (0) 2102 5099 

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

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, PowerBuy, B2S, SuperSports, Central Food Hall, สถาบนัการเงิน, ศนูย์บริการความงาม, 
ร้านค้าแฟชัน่, สินค้าประเภท IT และ Pet Lovers Zone นอกจากนีม้ี Jogging Track สําหรับให้คนในย่านนัน้ได้มาออกกําลงั คล้ายกบัเป็น 
“สวนสาธารณะ” บริการจอดจกัรยาน, Wellness Center และฟิตเนส Virgin 

30. เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
8, 9/8 หมูท่ี่ 7 ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท์ : +66 (0) 7580 3333   
โทรสาร : +66 (0) 7580 3399   
 

-  ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่ สมบรูณ์แบบที่สดุแห่งแรกของจงัหวดัต่อยอดความยิ่งใหญ่ให้จงัหวดันครศรีธรรมราช บนทําเลศกัยภาพสงู 
เป็น “โลจิสติกส์ ฮบั” ของภาคใต้รับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 

-  มีดีไซน์คอนเซ็ปต์โดดเด่นภายใต้แนวคิดแสงเงา Shadow Play นําลวดลายหนงัตะลงุซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทางใต้ มาเป็นจดุเด่นในการ 
สร้างบรรยากาศ และอรรถรสในการ ช้อปปิง้ 

-  ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าที่ต้องการแบรนด์ที่หลากหลาย และร้านค้าในศนูย์ฯ  มี Fashion Hub แบรนด์
ดงั ทัง้ไทย และอินเตอร์ เพื่อรองรับกําลงัซือ้มหาศาลในจงัหวดัที่มีประชากรสงูที่สดุเป็นอนัดบั 1 ของภาคใต้ และมี Hangout Destination แห่งใหม ่     
ที่รวมร้านอาหารคอนเซป็ต์ใหม ่
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 
ผลการดาํเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของ CPN 
 
 
 
 
 
 

โครงการศูนย์การค้า ปีที่เริ่ม
ดาํเนินการ 

มูลค่าเงนิลงทุน
ทัง้โครงการ     

ณ สิน้ปี 2559 /2 

พืน้ที่รวม ที่จอดรถ พืน้ที่ให้เช่า   จาํนวนผู้เช่า
พืน้ที่  

อัตราการเช่าพืน้ที่ 
(%) 

    (ตร.ม.) (คัน) (ตร.ม.) (ร้านค้า)  ปี 2559  ปี 2558 
1.เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 4,428 83,696 3,000 48,245 351 99% 99% 

2.เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 659 24,056 1,000 17,193 76 97% 96% 

3.เซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า/1 มีนาคม 2538 3,004 104,545 3,500 63,460 363 97% 81% 

4.เซน็ทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซน็เตอร์ พทัยา) กรกฎาคม 2538 1,534 27,743 400 17,263 88 80% 95% 

5.เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต/1 มีนาคม 2539 /3 2,300 110,739 2,300 77,529 597 95% 98% 

6.เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3/1 ตลุาคม 2540 1,420 97,746 2,300 55,822 261 92% 92% 

7.เซน็ทรัลพลาซา บางนา ธนัวาคม 2544/3 5,570 122,189 3,250 62,872 288 89% 87% 

8.เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2/1 ธนัวาคม 2545 1,245 158,306 3,200 93,602 334 88% 97% 

9.เซน็ทรัลเวิลด์ ธนัวาคม 2545/3 13,146 302,097 7,000 199,501 455 95% 96% 

10.เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธนัวาคม 2546/3 2,354 105,132 2,000 77,255 193 96% 96% 

11.เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ พฤศจิกายน 2551 5,370 119,212 3,300 65,972 369 94% 92% 

12.เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช มกราคม 2552 6,564 142,928 2,000 57,557 226 96% 98% 

13.เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี เมษายน 2552 /3 5,142 124,069 2,000 72,893 229 94% 94% 

14.เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุี พฤษภาคม 2552 2,813 83,537 2,040 40,383 259 98% 98% 

15.เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น ธนัวาคม 2552 3,931 90,376 2,100 49,904 288 92% 92% 

16.เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 1,670 38,102 1,000 24,027 110 98% 99% 

17.เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก ตลุาคม 2554 1,535 46,759 1,440 26,368 137 95% 95% 

18.เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ธนัวาคม 2554 5,161 125,506 2,400 59,153 241 98% 99% 
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โครงการศูนย์การค้า ปีที่เริ่ม
ดาํเนินการ 

มูลค่าเงนิลงทุน
ทัง้โครงการ     

ณ สิน้ปี 2559 /2 

พืน้ที่รวม ที่จอดรถ พืน้ที่ให้เช่า   จาํนวนผู้เช่า
พืน้ที่  

อัตราการเช่าพืน้ที่ 
(%) 

    (ตร.ม.) (คัน) (ตร.ม.) (ร้านค้า)  ปี 2559  ปี 2558 

19.เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ตลุาคม 2555 2,236 57,468 1,400 34,335 123 94% 91% 

20.เซน็ทรัลพลาซา ลําปาง พฤศจิกายน 2555 1,108 34,903 2,000 22,261 88 94% 96% 

21.เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี เมษายน 2556 1,830 51,942 1,500 32,213 139 97% 96% 

22.เซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ พฤศจิกายน 2556 4,274 130,815 3,500 66,069 220 94% 94% 

23.เซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ธนัวาคม 2556 4,899 116,450 2,500 69,800 207 88% 88% 

24.เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ มีนาคม 2557 1,860 83,894 600 31,603 120 96% 93% 

25.เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา สิงหาคม 2557 2,590 62,350 1,600 38,529 195 93% 94% 

26.เซน็ทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 2,627 68,825 2,000 30,466 174 95% 94% 

27.เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต มิถนุายน 2558/3 6,682 72,549 1,100 38,748 131 94% 96% 

28.เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต สิงหาคม 2558 7,153 212,010 4,000 79,321 348 94% 92% 

29.เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 3,830 93,299 1,824 35,867 182 94% 77% 

30.เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2559 1,680 70,424 1,500 21,376 120 87% N.A. 

รวม 108,616 2,961,667 67,754 1,609,588 6,912 94% 94% 

หมายเหต:ุ 
1/ 42% ของพืน้ที่ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2552 สิน้สดุเดือนธนัวาคม 2567 ซึง่พืน้ที่ศนูย์การค้าที่กองทนุรวมลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการประชมุสรุป
พืน้ที่หลงัการปรับปรุงศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เสร็จเรียบร้อย 

   81% ของพืน้ที่ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2548 สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2578 (ตอ่อายกุารเช่าได้ 2 ครัง้ๆ ละ 30 ปี) 
96% ของพืน้ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2548 สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2568 
49% ของพืน้ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้เช่าแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 สิน้สดุเดือนเมษายน 2587 
ผลการดําเนินงานของเซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, พระราม 3, พระราม 2 และเชียงใหม่ แอร์พอร์ต รวมผลการดําเนินงานของสินทรัพย์ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNRF ซึง่ CPN เป็นผู้บริหารโครงการ 

2/ รวมเงินลงทนุในอาคารสํานกังาน/อาคารที่พกัอาศยั/โรงแรม ไมร่วมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชําระเป็นรายปี และไมร่วมเงินลงทนุในสินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNRF 
3/ ปีที่เข้าซือ้กิจการ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

อาคารสาํนักงาน  
  

ปีที่เร่ิม
ดาํเนินการ 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่าเฉลี่ย 

ปี 2559 ปี 2558 

อาคารสํานกังาน ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 16,250 96% 95% 
อาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ /1 มีนาคม 2538 22,426 86% 97% 
อาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ บี /1 มีนาคม 2549 11,334 98% 97% 
อาคารสํานกังาน บางนา ธนัวาคม 2544 /2 10,007 93% 97% 
อาคารสํานกังาน เซน็ทรัลเวิลด์  /3 พฤศจิกายน 2547 84,074 100% 99% 
อาคารสํานกังาน แจ้งวฒันะ มีนาคม 2552 19,942 97% 94% 
อาคารสํานกังาน แกรนด์ พระราม 9 ธนัวาคม 2554 6,454 97% 96% 

รวม  170,487 97% 98% 

หมายเหต:ุ     
1/ 100% ของพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ และทาวเวอร์ บี ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 สิน้สดุเดือน
ธนัวาคม 2567 
2/  ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 
3/  97% ของพืน้ท่ีอาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2555 สิน้สดุเดือนกนัยายน 2575 
(สว่นท่ี 1) และตัง้แต่เดือนธันวาคม 2555 สิน้สดุเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนท่ี 2)   

 

อาคารสาํหรับพกัอาศัย  
  

ปีที่เร่ิม
ดาํเนินการ 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่าพืน้ที่ % 

ปี 2559 ปี 2558 

เซน็ทรัล ซิตี ้เรสซเิดนซ์  /1 ธนัวาคม 2544 /2 1,567 21% 30% 

หมายเหต:ุ โครงการหลงัสวนโคโลเนต สิน้สดุสญัญาเช่าในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และสง่มอบสถานท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าในวนัเดียวกนั  
1/ CPN เป็นเจ้าของห้องชดุจํานวน 11 ยนิูตของโครงการท่ีพกัอาศยั 
2/  ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 

 

โครงการโรงแรม  
  

ปีที่เร่ิมดาํเนินการ  
จาํนวน
ห้องพกั 
 

อัตราการเช่าเฉลี่ย 

ปี 2559 ปี 2558 

โรงแรมเซน็ทาราและคอนแวนชนัเซน็เตอร์ อดุรธานี /1 เมษายน 2552 /3 259 80% 61% 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา /2 พฤศจิกายน 2553 302 84% 88% 

รวม  561 83% 76% 

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

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

หน่วย:ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ/ดําเนินการโดย %

การถือหุ้น จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน %

 ศูนย์การค้า 14,505 79.10% 17,522 79.58% 19,743 79.93% 21,577 81.46% 24,537 81.48%

 -บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 99.99%

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 99.99%

 -บจ. ซีพีเอ็น พัทยา 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น 78.13%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน ์สแควร์ 93.30%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99%

 -บจ. ซีพีเอ็น ระยอง 99.99%

 อาคารสํานักงาน 794 4.30% 579 2.63% 612 2.48% 638 2.41% 667 2.21%

 -บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน ์สแควร์ 93.30%

 โรงแรม 712 3.90% 903 4.10% 958 3.88% 983 3.71% 998 3.31%

 -บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 99.99%

 -บจ. ซีพีเอ็น พัทยา 99.99%

 อาคารที่พักอาศัย 18 0.10% 19 0.08% 17 0.07% 10 0.04% 1 0.003%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี ้1) 99.99%

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 สวนนํา้ และสวนพักผ่อน 8 0.00% 8 0.04% 3 0.01% 7 0.03% 42 0.14%

 -บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 ศูนย์อาหาร 725 4.00% 882 4.01% 975 3.95% 1,068 4.03% 1,389 4.61%

 -บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนวิ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ 99.99%

 -บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 99.99%

 -บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 99.99%

ดอกเบีย้รับ 78 0.40% 98 0.44% 61 0.25% 24 0.09% 27 0.09%

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ

กิจการร่วมค้า 584 3.20% 686 3.12% 813
3.29% 749 2.83% 853 2.83%

รายได้อื่น 925 5.00% 1,321 6.00% 1,518 6.14% 1,431 5.40% 1,600 5.31%

รวมรายได้ 2)
18,349 100% 22,018 100% 24,700 100% 26,486 100% 30,114 100%

หมายเหตุ :   1) เดมิคอื บจ. หลงัสวนเรียลตี ้ได้เปลีย่นชื่อเป็น บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี ้เมื่อวันที่ 22 มิถนุายน 2559
2) ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจํา

ปี 2559ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558ปี 2557

 
 

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม (ไมร่วมรายการท่ีมิได้เกิดขึน้ประจํา) จํานวน 30,114 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน โดยรายได้ในแตล่ะกลุม่ธุรกิจเม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นดงันี ้
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
 

รายได้รวม (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2558 จํานวน

เปล่ียนแปลง

% เปล่ียนแปลง

เทียบกับปีก่อน

1.  ศูนย์การค้า 24,537 21,577 2,960 14%

2.  อาคารสํานักงาน 667 638 29                     5%

3.  โรงแรม 998 983 15                     1%

4.  อาคารท่ีพักอาศัย 1 10 (8) (89%)   

5. สวนนํา้ และสวนพักผ่อน 42 7 35                     474%

6. ศูนย์อาหาร 1,389 1,068 321                   30%

7. ดอกเบีย้รับ 27 24 3                        12%

8. ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

853 749 104                   14%

9. รายได้อ่ืน 1,600 1,431 169                   12%

รวม 30,114 26,486 3,628 14%

หมายเหตุ : รายได้อ่ืนไม่รวมรายการอ่ืนที่มิได้เกิดขึน้ประจํา 
 

จากตารางข้างต้น ในปี 2559 รายได้จากการประกอบธุรกิจศนูย์การค้า อาคารสํานกังานและโรงแรม มีการ
เติบโตท่ีเพิ่มขึน้ 14%, 5% และ 1% ตามลําดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยรายได้จากอาคารท่ีพกัอาศยั ในปี 2559 มีการลดลง 
89% เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองมาจากการปิดให้บริการในสว่นของโครงการหลงัสวน โคโลเนต ซึง่ให้บริการอพาร์ตเม้นท์
พร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้เช่า โดยสญัญาเช่าโครงการสิน้สดุตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และได้สง่มอบสถานท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ ให้
เช่าในวนัเดียวกนั สว่นรายได้ของสวนนํา้ และสวนพกัผ่อน ในปี 2559 เพิ่มขึน้ 474% เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองมาจาการ
เปิดให้บริการเต็มปี ของสวนนํา้ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” ซึ่งได้เปิดให้บริการ เม่ือวนัท่ี  17 พฤศจิกายน 2558                     
ท่ีโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา สว่นรายได้จากศนูย์อาหาร มีการเติบโตเพิ่มขึน้ 30% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดย
ภาพรวมรายได้ของบริษัทฯ (ไมร่วมรายได้อ่ืนท่ีมิได้เกิดขึน้ประจํา) ในปี 2559 มีการเติบโตเพิ่มขึน้ 14% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 
โครงการในอนาคต 

โครงการในประเทศ 

โครงการศูนย์การค้า 

เซน็ทรัลพลาซา มหาชัย 
ที่ตัง้ :  ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนธนบรีุ-ปากท่อ) ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
(บริเวณมหาชยัเมืองใหม)่ 

ขนาดโครงการ : ท่ีดินรวมประมาณ 98 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) โดยพฒันาเป็นโครงการศนูย์การค้าลกัษณะ
อาคารสงู 3 ชัน้ มีพืน้ท่ีโครงการรวม 171,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพืน้ท่ีของ CPN จํานวน 148,000 ตารางเมตร โครงการ
ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสนิค้าโรบินสนัและผู้ เช่าหลกั อาทิ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย บีทเูอส ซเูปอร์สปอร์ต  



 

2-21 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ออฟฟิศเมท เป็นต้น และพืน้ท่ีนอกอาคารซึง่จะพฒันาเป็นตลาดของฝากและตลาดอาหารทะเลประมาณ 2,900 ตารางเมตร 
โครงการจะเป็นศนูย์รวมร้านค้าแบรนด์ชัน้นํากว่า 300 ร้านค้า และเป็นศนูย์รวมร้านอาหารท่ีครบครัน (Food Destination) 
หลากหลายสไตล์ในพืน้ท่ีใหญ่ขนาด 10,000 ตางรางเมตร โดยรวมร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารแนวครอบครัว 
ร้านกาแฟ ขนมเบเกอร่ี และร้านอาหารซือ้กลบับ้าน ตอบรับทัง้ไลฟ์สไตล์และเป็นจุดนัดพบปะสงัสรรค์กินด่ืมบรรยากาศ
สบายๆ โดยโครงการมีบริการพืน้ท่ีจอดรถรองรับกวา่ 1,500 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยู่บนทําเลท่ีมีศกัยภาพบนถนนพระราม 2 เส้นทางหลกัท่ีเช่ือมต่อสู่ภาคใต้ เป็นจุด
แวะพกัการเดินทางสมบรูณ์แบบ ประกอบด้วยร้านสะดวกซือ้ ร้านขายของท่ีระลกึ ร้านอาหารและตลาดไลฟ์สไตล์ (Lifestyle 
Market) เดินทางสะดวกจากกรุงเทพฯ เช่ือมต่อทางด่วนหน้าศูนย์การค้าหรือใช้ถนนเส้นวงแหวนรอบนอก ด้านหน้า
ศนูย์การค้ามีพืน้ท่ีจอดรถกว้างขวาง รองรับรถสาธารณะและรถทวัร์สําหรับนกัท่องเท่ียวและผู้ ท่ีสญัจรผ่านไปมา โครงการ
รายล้อมไปด้วยแหล่งเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมสําคญัของจงัหวดัสมทุรสาครและจงัหวดัใกล้เคียง และเป็นแหล่งอาหาร
ทะเลขึน้ช่ือ ซึ่งจะนํามาพฒันาเป็นจุดเด่นของโครงการโดยจะมีตลาดอาหารทะลสไตล์คนเมืองรูปแบบใหม่ท่ีเต็มไปด้วย
อาหารทะเลสดใหม ่พร้อมด้วยบริการจากเชฟท่ีสามารถนําไปปรุงเป็นเมนสูดุโปรดได้หลากหลาย 
 
ความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง กําหนดโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในปี 2560 

เงนิลงทุน : ประมาณ 3,200 ล้านบาท (ไมร่วมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ซึง่ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้าง) 

 

เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา  

ที่ตัง้ :  ริมถนนมิตรภาพ ตําบลบ้านเกาะ ตําบลจอหอ และตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา   

ขนาดโครงการ : ท่ีดินรวมประมาณ 65 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) โดยพฒันาเป็นโครงการศนูย์การค้ามีพืน้ท่ี
โครงการรวม 308,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพืน้ท่ีของ CPN จํานวน 270,000 ตารางเมตร โครงการประกอบด้วย
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและผู้ เช่าหลัก อาทิ ท็อปส์ มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย บีทูเอส ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท เป็นต้น 
นอกจากนี ้โครงการจะเป็นศนูย์รวมร้านค้าแบรนด์ชัน้นําทัง้ไทยและระดบัโลกกว่า 400 ร้านค้า และร้านอาหารหลากหลาย
สไตล์ เป็นศนูย์กลางทํากิจกรรมต่างๆ ได้ทัง้ครอบครัว ประกอบด้วย สวนสาธารณะพร้อมลู่วิ่งและเลนสําหรับจักรยานใน
บรรยากาศริมนํา้ โซนสําหรับสตัว์เลีย้ง ตลาดไลฟ์สไตล์ พร้อมลานกลางแจ้งสําหรับการจดักิจกรรมอีเว้นท์เพ่ือความบนัเทิง
ทกุรูปแบบ และศนูย์ประชมุอเนกประสงค์ไว้เพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางจดังานกิจกรรมระดบัประเทศและระดบัภมิูภาค 
รวมถึงเป็นศูนย์รวมความบันเทิงโดยมีโรงภาพยนตร์มาตรฐานระดับโลก และสนามเด็กเล่นทัง้ในและนอกอาคาร โดย
โครงการ  มีพืน้ท่ีจอดรถรองรับกวา่ 3,500 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยู่บนทําเลท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดันครราชสีมา ในฐานะศูนย์กลางการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจท่ีมีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) เป็นอนัดบั 1 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจมีการขยายตวัปีละ
ประมาณ 8% ซึ่งสงูกว่าค่าเฉล่ียของทัง้ประเทศ มีการเติบโตของเมืองและโครงการอสงัหาริม ทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัท่ีมี
แนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต และเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศ ทัง้อตุสาหกรรมการเกษตร 
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีชัน้สูง จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศ มี
นกัทอ่งเท่ียวมากกวา่ 5 ล้านคนตอ่ปี โครงการจงึรองรับกําลงัซือ้ของผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมากว่า 2.8 ล้านคน และ
อีก 2 จังหวัดใกล้เคียง คือ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ อีกทัง้จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูหน้าด่านสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เช่ือมต่อ 20 จังหวัดในภูมิภาคและเช่ือมสู่ประเทศในแถบเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะได้รับประโยชน์จาก
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทัง้โครงการขนสง่สินค้าผ่านระบบราง รถไฟฟ้าความเร็วสงูสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา รถไฟ
รางคูม่าบกะเบา-นครราชสีมา และมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา  

ความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง กําหนดโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในปี 2560 

เงนิลงทุน : ประมาณ 5,200 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึง่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้าง) 

 

เซน็ทรัล ภูเกต็ 

ที่ตัง้ :  บริเวณหวัมมุถนนเทพกษัตรีตดักบัถนนวิชิตสงคราม ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

ขนาดโครงการ : ท่ีดินประมาณ 57 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าท่ีดิน) โดยมีพืน้ท่ีโครงการรวมทัง้สิน้ 244,000 ตาราง
เมตร ซึ่งเป็นพืน้ท่ีของ CPN จํานวน 219,000 ตารางเมตร โครงการมีลกัษณะเป็นศนูย์การค้ารูปแบบ Luxury Shopping 
Mall ประกอบด้วยอาคารสงู 3 ชัน้ และใต้ดิน 1 ชัน้ ภายในโครงการประกอบด้วยร้านค้าจําหน่ายแบรนด์ชัน้นําระดบัโลก 
(Luxury Brand) เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าคณุภาพเย่ียม ศนูย์รวมอาหารไทย ’อีทไทย’ (Eat Thai) สปา                 
โรงภาพยนตร์ รวมถึงแหลง่บนัเทิงระดบัโลกท่ีมอบประสบการณ์พิเศษเหนือจินตนาการ ได้แก่ ย่านตลาดนํา้และของดีจาก
ทัว่ทกุภาค (Tales of Thailand) โลกใต้ทะเล (Aquaria) และสวนพฤกษศาสตร์ (The Mystic Forest) ท่ีจะสร้างความต่ืนตา
ต่ืนใจเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสมัผัส นอกจากนัน้ โครงการยังเป็นศูนย์รวม
ร้านอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์ อาทิ บาร์และบิสโตร ร้านอาหารไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารสําหรับครอบครัว ร้านกาแฟและเบ
เกอร่ี ศนูย์อาหารในรูปแบบ Food Park และร้านอาหารซือ้กลบั (Take Home) เป็นต้น  โดยโครงการมีบริการพืน้ท่ีจอดรถ
รองรับกวา่ 3,000 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : ตัง้อยู่ใจกลางเกาะภเูก็ตบนแยกไทนาน ย่านธุรกิจท่ีดีท่ีสดุของภเูก็ต และเป็นจดุต่อของถนนสาย

หลกัสําคญัท่ีเช่ือมต่อการเดินทางจากทกุเส้นทาง ใกล้กบัสนามบินนานาชาติ  สะดวกต่อการเดินทาง พืน้ท่ีด้านหน้าติดถนน

รวม 1,500 เมตร เปิดมมุมองท่ีกว้างของโครงการ ซึ่งพืน้ท่ีบริเวณนีจ้ะถกูพฒันาให้กลายเป็นย่านธุรกิจท่ีสมบรูณ์ของภูเก็ต

ต่อยอดความสําเร็จของเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เพ่ือตอบสนองความต้องการทัง้ไลฟ์สไตล์แบบลกัซ์ชวัรี (Luxury Lifestyle) 

และไลฟ์สไตล์แบบแคชชวล (Casual Lifestyle) ของทัง้คนไทยและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ  

CPN มีแผนการพฒันาโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ตเดิมและโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ตร่วมกนั เพ่ือจะทําให้เป็น

โครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่และมีความครบวงจรแห่งหนึ่งของจังหวดัภูเก็ต สามารถรองรับกลุ่มลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้ได้

หลายระดบัทัง้จากภายในประเทศและต่างประเทศ และยงัเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งการพฒันาประกอบด้วย 3 

เฟส โดยเฟส 1 คือ สว่นพืน้ท่ีของเซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ตเดิม ท่ีจะพลิกโฉมใหม่ให้มีความสวยงามและทนัสมยัขึน้ รวมทัง้เป็น

แหลง่รวมแบรนด์ชัน้นําทัง้ไทยและต่างประเทศ และเป็นศนูย์รวมร้านอาหารนานาชาติช่ือดงัมากมาย เฟส 2 คือ พืน้ท่ีใหม่ท่ี

เป็นของโครงการเซน็ทรัล ภเูก็ตท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ Luxury รองรับความต้องการของกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีมีกําลงัซือ้สงู 

ประกอบด้วยร้านสญัลกัษณ์ของสินค้าแบรนด์หรู (Flagship Store) และแอทแทรคชัน่ (Live Attraction) ระดบัโลกท่ีจะมอบ

ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยพืน้ท่ีทัง้หมดของเฟส 1 และเฟส 2 จะเช่ือมต่อถึงกันด้วยสะพานลอยฟ้าท่ีตกแต่งเป็น

สวนสาธารณะอนัร่มร่ืน พร้อมทางเล่ือนอตัโนมติัเพ่ือความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใช้สอยให้กบัผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการ 
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นอกจากนี ้CPN ยงัเตรียมพฒันาพืน้ท่ีเฟส 3 สําหรับโครงการในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมหรูมีระดบั ศนูย์
การประชุมนานาชาติท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุในภาคใต้ ท่ีสามารถรองรับการประชุม การจัดงานระดบัประเทศ  และงาน
แสดงสินค้าระดบัโลก รวมทัง้ยงัมีแผนสร้างสวนสนุกท่ีมีธีม (Theme Park) ขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ครอบครัวอีกด้วย 
ความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างเฟส 2 คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ปลายปี 2560 

เงนิลงทุน : ประมาณ 6,650 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึง่ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้าง) 

อีกทัง้ CPN เลง็เห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในลกัษณะ Mixed-use โดยจะพฒันาโครงการท่ีอยู่
อาศยัเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจศนูย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้นี ้CPN ได้จัดตัง้ฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัของ 
CPN ตลอดจนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ โดย CPN มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาท่ีอยู่อาศยัใน
รูปแบบคอนโดมิเนียมจํานวน 3 โครงการ บนท่ีดินบริเวณศูนย์การค้าของ CPN ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม ่ 
เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง มลูค่าโครงการรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิ
เด้นซ์ จํากดั (“CPN Residence”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN  เป็นผู้ออกแบบ พฒันา และบริหารโครงการ ภายใต้ช่ือ
โครงการคอนโดมิเนียม เอสเซน็ท์ (ESCENT)   
 

โครงการคอนโดมเินียม  

เอสเซน็ท์ (ESCENT)  

รายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง :  
โครงการเอสเซน็ท์ เชียงใหม ่ ขอนแก่น ระยอง 
ท่ีตัง้ ริมทางหลวงแผ่นดิน

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

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

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

พืน้ท่ี 2-0-88.1 ไร่ 2-1-45.5 ไร่ 2-3-60.4 ไร่ 
ลกัษณะโครงการ อาคารชดุสงู 26 ชัน้ อาคารชดุสงู 24 ชัน้ อาคารชดุสงู 25 ชัน้ 
จํานวนห้อง 400 ยนิูต 408 ยนิูต 419 ยนิูต 
ขนาดห้องชดุ 24-42 ตารางเมตร ตกแตง่พร้อมอยู ่
ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี พร้อมโอนในปี 2561 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คนในพืน้ท่ี ซือ้เพ่ืออยูอ่าศยัเป็นหลกั 

 
CPN Residence วางแผนพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง 3 โครงการต่อปี ควบคู่กบัศนูย์การค้าของ CPN 

ท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีดีทัว่ประเทศ โดยจะพฒันาโครงการเป็น Residential & Commercial Community อาศยัความเป็นผู้ นําใน
ธุรกิจค้าปลีกกบัทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านอสงัหาริมทรัพย์มาเป็นยทุธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ  
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โครงการในต่างประเทศ 

โครงการศูนย์การค้า 

ในระยะเวลากว่า 5 ปีท่ีผ่านมา CPN ได้พิจารณาและศกึษาถึงโอกาสในการขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดย
มุ่งความสนใจไปยงัประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีศกัยภาพและอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสทาง
ธุรกิจและเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ อยา่งไรก็ดี CPN ได้ตระหนกัถึงความแตกต่างของภาวะตลาด สภาวะ
การแข่งขัน และความเส่ียงของการทําธุรกิจในต่างประเทศ จึงจัดตัง้คณะทํางานพิเศษเพ่ือศึกษาประเทศเป้าหมายใน
หลากหลายมิติ ทัง้ในแง่เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรมและการแข่งขนั กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเส่ียง
อ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในแต่ละประเทศท่ี CPN สนใจ เพ่ือคดักรองตลาดท่ีมีทัง้ศกัยภาพ โอกาสทางธุรกิจ และความเหมาะสม
ต่อธุรกิจของ CPN โครงการต่าง ๆ ท่ีอยู่ในแผนได้ถกูนํามาประเมินความเป็นความเป็นไปได้อย่างรอบคอบเพ่ือการตดัสินใจ
ลงทนุอยา่งมีประสทิธิผลสงูสดุ เป็นไปอยา่งระมดัระวงัและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน  

CPN ได้ศกึษาโอกาสในการลงทนุเพิ่มเติมในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเน้นท่ีประเทศมาเลเซีย เวียดนาม
และอินโดนีเซีย ทัง้นี ้การพฒันาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้มองโอกาสในสว่นของการปรับปรุงศนูย์การค้าท่ีมีอยู่แล้ว
และการพฒันาโครงการใหม่ ๆ ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ โดยอาจมีการร่วมทนุกบัพนัธมิตรในต่างประเทศเพ่ือให้สามารถบกุเบิก
ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในประเทศนัน้ ๆ ได้อย่างดีย่ิงขึน้ 
นอกจากนี ้ CPN ยงัได้รับข้อมลูสนบัสนนุบางสว่นจากประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจของกลุม่เซ็นทรัลในต่างประเทศ ทํา
ให้ CPN สามารถวิเคราะห์และพฒันาโครงการในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยปัจจบุนั CPN ได้เข้าร่วมลงทนุ
ในโครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ประเทศมาเลเซีย เป็นศนูย์การค้าแห่งแรกของ CPN ในต่างประเทศ โดยเลง็เห็นถึงธุรกิจค้าปลีก
ในมาเลเซียท่ีมีโอกาสและศกัยภาพในการเติบโต  
 

โครงการเซน็ทรัล ไอ-ซติี ้

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

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

ขนาดโครงการ : ท่ีดินกรรมสิทธ์ิขนาด 11.12 เอเคอร์ หรือประมาณ 28 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 278,000 
ตารางเมตร โครงการมีลกัษณะเป็นศนูย์การค้าในรูปแบบ Regional Mall  ซึง่ CPN เป็นผู้ควบคมุการออกแบบ พฒันา และ
บริหารศนูย์การค้าดงักลา่ว โดยจะนําความแตกต่างและแปลกใหม่ไปสูว่งการค้าปลีกของมาเลเซีย ทัง้แบรนด์ชัน้นําของไทย
และนวตักรรมการออกแบบศนูย์การค้า โดยโครงการมีพืน้ท่ีจอดรถรองรับกวา่ 3,000 คนั 
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ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีโครงการ i-City “Malaysia Cybercenter” ขนาด 72 เอเคอร์ เมือง
เทคโนโลยีแหง่ใหมข่องมาเลเซีย ซึง่คาดวา่จะเป็นศนูย์กลางการพบปะของชมุชนในเขตตะวนัตกของรัฐสลงังอร์ท่ีครบวงจร ท่ี
ประกอบด้วยย่านธุรกิจหลักของเมือง แหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ีมีความบันเทิงครบสมบูรณ์แบบด้วย
ศนูย์การค้า อาคารสํานกังานไซเบอร์เซ็นเตอร์ สํานกังานของบริษัทชัน้นํา โรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั พืน้ท่ีค้าปลีก รวมถึง
สวนนํา้ โดมหิมะ และชิงช้าสวรรค์ สถานท่ีท่องเท่ียวประดบัไฟในยามค่ําคืน อีกทัง้ยงัมีแผนท่ีจะพฒันาศนูย์ศิลปะการแสดง
ในอนาคต เพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวมากย่ิงขึน้ โดยกลุม่เป้าหมายของโครงการครอบคลมุผู้ ท่ีมีรายได้ระดบักลางถึงระดบับนใน
เมืองชาห์อลมั เมืองหลวงของรัฐสลงังอร์ ซึง่มีประชากรมากกว่า 600,000 คน และมีการเติบโตของกลุม่คนชัน้กลางท่ีมีกําลงั
ซือ้สงูอยา่งรวดเร็ว รวมถงึประชากรในรัฐสลงังอร์ท่ีมีมากกวา่ 5 ล้านคน และกลุม่เป้าหมายในเมืองใกล้เคียงอีกด้วย 

ความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในปี 2561 

เงนิลงทุน : ประมาณ 830 ล้านริงกิต (เงินลงทนุรวมทัง้โครงการ รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า โดย CPN ถือ
หุ้นในสดัสว่น 60% ในบริษัทร่วมทนุ) 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

(ก) การทาํตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที่สาํคัญ 
   CPN มุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืนและมีจดุมุ่งหมาย ดงันัน้ในทกุ ๆ การดําเนินงาน CPN จึงใช้กลยทุธ์
การดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจทัง้ภายในและภายนอก แนวโน้มต่าง ๆ ท่ีสําคญั รวมทัง้
ประเด็นด้านความยัง่ยืนท่ีสําคญั CPN ได้กําหนดกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้ นําในการพฒันา
ศนูย์การค้าในระดบัภมิูภาคอยา่งยัง่ยืน โดยกลยทุธ์หลกัของบริษัทมีอยู ่5 ด้านดงันี ้

1)  กลยุทธ์การขยายธุรกจิและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์การค้า  

CPN สร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยการขยายสาขาใหมแ่ละการพฒันาศนูย์การค้าท่ีมีอยู่ให้มีมลูค่าทางธุรกิจสงูขึน้ 
และมุ่งท่ีขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลุมทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเมืองสําคญัทางเศรษฐกิจในต่างจังหวดัท่ีมี
ศกัยภาพ โดยการพฒันารูปแบบศนูย์การค้า (Mall Format) และองค์ประกอบร้านค้า (Merchandising Mix) ท่ีเหมาะสม มี
การนํานวัตกรรมใหม่มาใช้ทัง้ในการออกแบบ ตกแต่ง และสร้างบริการรูปแบบใหม่ท่ีจะสร้างประสบการณ์พิเศษ ความ
แปลกใหม่ และตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้CPN ยงัวางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปสู่การ
พัฒนาโครงการพืน้ท่ีแบบผสมท่ีมีโครงการท่ีอยู่อาศัยบนท่ีดินบริเวณท่ีติดกับศูนย์การค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้กบัท่ีดินโดยใช้ศกัยภาพของศูนย์การค้าท่ีมีอยู่ ในขณะเดียวกันโครงการท่ีอยู่อาศยันัน้ก็ช่วยสร้างฐานลกูค้า
ให้กบัศนูย์การค้าด้วย 

2)  กลยุทธ์พัฒนาโครงการต่างประเทศ  
 นอกจากการเติบโตในประเทศไทย CPN มีกลยุทธ์ท่ีจะขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ โดยได้ทําการศึกษาโอกาส

เพิ่มเติมเพ่ือการลงทนุในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงการลงทนุท่ีดี ได้แก่ 
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดย CPN ได้รับการสนบัสนนุจากกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งได้มีการลงทนุในประเทศ
ดังกล่าว ทัง้ในเร่ืองข้อมูล บุคลากรและอ่ืน ๆ ทําให้ CPN สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นี ้กลยทุธ์การลงทนุในต่างประเทศ นอกจากจะสนบัสนนุเป้าหมายการเติบโตธุรกิจของ CPN แล้ว 
ยงัเป็นการกระจายฐานธุรกิจ เพ่ือลดการพึง่พาธุรกิจในประเทศเพียงอยา่งเดียว 
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3) กลยุทธ์ความเป็นเลศิในการบริหารศูนย์การค้า  
CPN มุ่งเน้นการบริหารจดัการศนูย์การค้าท่ีเป็นเลิศ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัอยู่เสมอ โดยนําผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรับฟังเสียงทัง้จากร้านค้าและลูกค้าควบคู่กับการศึกษานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้พัฒนาการ
ให้บริการศนูย์การค้าอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานของศนูย์การค้า นําเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ และสร้างความ
พงึพอใจให้แก่ร้านค้าและลกูค้าท่ีมาใช้บริการทัง้ชาวไทยและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ ได้แก่ 

- การเสริมสร้างจดุขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Selling Point) ของศนูย์การค้าของ CPN ให้แข็งแกร่งมาก
ขึน้ ทัง้ในด้านความครบถ้วนและหลากหลายของร้านค้า (Merchandising Mix) การสรรหาร้านค้าใหม่ ๆ ทัง้จากในประเทศ
และต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการตลาดท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตวั (Signature Event) และกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
ร้านค้าและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย และเพิ่มคณุภาพของส่ือ
การส่ือสารทกุช่องทาง  

- การให้บริการท่ีครบครัน สะดวกสบาย และปลอดภัยสําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทัง้การบริหารศูนย์การค้าโดย
คํานงึถงึความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและใสใ่จในการเปล่ียนสภาพภมิูอากาศ โดยนําเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการใช้สาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าอย่างมี
ประสทิธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Utility Benchmarking)  

 
4) กลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสม  

  CPN มีการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจ  นอกเหนือจากแหลง่เงินทนุ
ภายในจากการดําเนินธุรกิจ CPN ยงัมีช่องทางการจดัหาเงินอ่ืน ๆ ได้แก่ การจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงิน 
การออกหุ้นกู้  และการออกหุ้นเพิ่มทนุสําหรับการขยายศนูย์การค้าภายในประเทศ ตลอดจนมีการศกึษาการจดัตัง้กองทรัสต์
เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) อีกด้วย แหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายดงักล่าวทําให้ CPN สามารถบริหารจัดการ
ต้นทนุทางการเงินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีอตัราสว่นทางการเงินท่ีดี และมีความคลอ่งตวัในการจดัหาเงินลงทนุ เพ่ือรองรับ
โอกาสทางการลงทนุในธุรกิจใหม่ ๆ อนัเป็นการต่อยอดและเพิ่มคณุค่าให้กบัธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีนโยบายบริหารความเส่ียง 
และนโยบายทางด้านการเงินคอยกํากบัดแูลอยา่งใกล้ชิด 
 
5) กลยุทธ์การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย  
  CPN มุ่งเน้นใสใ่จและตอบสนองต่อผู้ มีสว่นได้เสียอย่างรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะรับฟังข้อคิดเห็นและนํามาพฒันาการ

ดําเนินงานเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืนภายใต้แนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกรอบการดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ตอ่กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียหลกัในแตล่ะกลุม่ ได้แก่ 

 การสร้างโอกาสและความสําเร็จทางธุรกิจร่วมกนักบัร้านค้า 

 การยดึถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) 

 การดําเนินงานอยา่งมืออาชีพและสร้างความภมิูใจให้กบัพนกังานในการเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร 

 การพฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางของชมุชน  

 การบริหารจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและสิง่แวดล้อม 

 การขยายธุรกิจและรับผิดชอบต่อสงัคมร่วมกนักบัคูค้่า 

 การเป็นองค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
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 (ข) สภาพการแข่งขัน  

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

 
 
 
  

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมมีสญัญาณการฟืน้ตวัดีขึน้ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโต 
3.2% ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ท่ี 0.2%  เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เน่ืองจากปัจจยัด้านต้นทนุเพิ่มขึน้จากราคา
นํา้มนัดิบและราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้  

การบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตวัสงูขึน้จากปัจจยัด้านรายได้ภาคการเกษตรเพิ่มขึน้ โดยมีการขยายตวัในอตัรา 
3.0% ยอดขายสินค้าทัง้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีจําเป็นต่อชีวิตประจําวนัและสินค้าคงทน รวมถึงหมวดบริการมีการเติบโต
อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2559 อย่างไรก็
ตาม การใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และแรงงานทัว่ไปยงัทรงตวั เน่ืองจากความเช่ือมัน่ต่อ
รายได้ในอนาคตยงัอยูใ่นระดบัต่ํา 

การลงทนุโดยรวมขยายตวัในอตัราลดลงจากปีก่อนหน้า เหลือเพียง 3.0% การลงทนุภาคเอกชนยงัคงอยู่ในระดบั
ต่ํา โดยขยายตวัจํากดัอยู่ในบางอตุสาหกรรม อาทิ อตุสาหกรรมโทรคมนาคม พลงังานทดแทน (เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์) 
ขณะท่ีการลงทนุจากภาครัฐเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหลกัท่ีสําคญั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน การ
ใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงโครงการสวสัดิการแห่งรัฐ ในส่วนของการลงทนุของธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม Modern trade ยงัมีการ
ขยายการลงทนุและขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง 

การสง่ออกในปี 2559 มีสญัญาณท่ีดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า  โดยมลูค่าการสง่ออกมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้จาก 
3 ปัจจยั ได้แก่ 1) การย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรมมายงัประเทศไทย อาทิ อตุสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ยางล้อ และ
เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ 2) ราคาสินค้าส่งออกปรับตวัสงูขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของราคานํา้มนัดิบและราคาสินค้าเกษตรโลก 
3) การขยายตวัจากคําสัง่ซือ้ในบางอตุสาหกรรม ได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 

ท่ีมา: บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน), ประมาณการ ณ 31 ธนัวาคม 2559 
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แม้ว่าช่วงเดือนกนัยายนท่ีผ่านมา ภาครัฐได้ทําการปราบปรามธุรกิจท่องเท่ียวท่ีดําเนินกิจการในลกัษณะทวัร์ศนูย์
เหรียญ ส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวจีนลดลงเป็นจํานวน 1.2 ล้านราย แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเท่ียว โดย
ภาพรวมของภาคธุรกิจการท่องเท่ียวในปี 2559 นกัท่องเท่ียวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจํานวน 
32.5 ล้านคน เพิ่มขึน้ 8.8% จากปี 2558 โดยนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ายงัคงเป็นปัจจยัท่ีช่วยดึงดดูนกัท่องเท่ียวให้
ตดัสนิใจมาเท่ียวประเทศไทยมากขึน้ อีกทัง้นโยบายปราบปรามธุรกิจทวัร์ศนูย์เหรียญยงัสง่ผลดีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว
โดยรวมของไทย 

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ปี 2559 

กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสนิค้า 
ภาพรวมอตุสาหกรรมค้าปลีกในปี 2559 มีอตัราการเติบโต 2.6% โดยตลาดสนิค้าอปุโภคบริโภคเร่ิมมีการฟืน้ตวัขึน้ 

สว่นหนึ่งได้รับผลมาจากรายได้ของเกษตรกรท่ีปรับตวัดีขึน้ ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตวัดีขึน้หลงัจากภาวะภยัแล้งเร่ิม
คล่ีคลาย ทําให้กําลังซือ้ของผู้บริโภคระดับล่างเพ่ิมขึน้  อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้เร่งการใช้จ่ายของภาครัฐ และทยอยออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ การต่ออายมุาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเท่ียวในประเทศ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สง่ผลให้การบริโภคภาคเอกชนทยอยฟืน้ตวัและปรับตวัดีขึน้ รวมถึงมาตรการ
กระตุ้นการบริโภคและการจบัจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี ทัง้การเพิ่มเติมการลดหย่อนภาษีจากการท่องเท่ียวในประเทศ และ
มาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” สง่ผลให้ภาพรวมอตุสาหกรรมค้าปลีกในปี 2559 โดยเฉพาะในไตรมาสสดุท้ายของปีขยายตวัเป็น
บวก 

พืน้ท่ีค้าปลีกประมาณ 210,000 ตารางเมตร ถูกเพิ่มเข้าสู่ตลาดในปี 2559 ส่งผลให้อุปทานพืน้ท่ีค้าปลีกใน
กรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีโดยรอบเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 7.3 ล้านตารางเมตร โดยศนูย์การค้ามีสดัสว่นมากท่ีสดุในตลาดค้าปลีก มี
พืน้ท่ีรวมประมาณ 4.5 ล้านตารางเมตร ตามด้วยห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต 1.3 ล้านตารางเมตร และ
ศนูย์การค้าขนาดย่อมหรือคอมมนิูตีม้อลล์ 1 ล้านตารางเมตร ภาพรวมอตัราการเช่าพืน้ท่ีค้าปลีก (Occupancy Rate) อยู่ท่ี 
93.1% โดยผู้ประกอบการสว่นใหญ่ยงัคงเช่ือมัน่ในตลาด ทําให้อตัราการเช่าเฉล่ียมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้ 

ในปี 2559 CPN ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดหลกัในอตุสาหกรรมนี ้ได้เปิดศนูย์การค้าใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล
พลาซา นครศรีธรรมราช นอกจากนีย้ังได้มีการปรับปรุงศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา                
บางนา อีกทัง้ยงัได้ปรับโฉมเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา ใหม่ให้เป็นศนูย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา และ CPN ยงัได้ประกาศเปิดตวั
โครงการเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัล ภูเก็ต  และยังได้มีการประกาศปรับปรุง
ศนูย์การค้าท่ีเปิดดําเนินการอยู่แล้ว เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพ่ือให้มีความทนัสมยัมากย่ิงขึน้ ใน
ส่วนของผู้ ประกอบการรายอ่ืนท่ีได้เปิดศูนย์การค้าเพิ่มขึน้ในปีนี  ้อาทิ ศูนย์การค้าบลูพอร์ตของกลุ่มเดอะมอลล์ และ
ศนูย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ของกลุ่มสยามรีเทล และผู้ประกอบการรายอ่ืนยงัได้มีการปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม อาทิ 
ศนูย์การค้าสยามดิสคฟัเวอร่ี ของกลุม่สยามพิวรรธน์ และศนูย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช ของกลุม่เดอะมอลล์ เป็นต้น 

ในสภาวะตลาดปัจจบุนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้าได้เผชิญกบัความท้าทายจากพฤติกรรมการ
จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคท่ีเน้นความสะดวกรวดเร็ว อีกทัง้การเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) และ
ร้านไดรฟ์-ทรู (Drive Through) ท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความถ่ีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าและศนูย์การค้า
น้อยลง ปัจจยัเหลา่นีจ้งึเพิ่มความท้าทายให้กบัผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในการดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้
บริการ ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และพฒันาการบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการท่ีเปล่ียนไปของลกูค้า และสง่มอบประสบการณ์ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ ซึง่ทาง CPN ได้มีการนําจดุเด่นและเอกลกัษณ์
ประจําท้องถ่ินต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบศนูย์การค้าท่ีอยู่ในท้องถ่ินนัน้ๆ อย่างกลมกลืน เพ่ือให้ศนูย์การค้าของ 
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CPN มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น รวมถึงการตกแต่งภายในศนูย์การค้าเพ่ือสร้างบรรยากาศและดงึดดูให้ลกูค้าได้เพลิดเพลินกบั
การเลือกซือ้สนิค้าภายในศนูย์การค้าและสร้างประสบการณ์ใหม ่ๆ ให้แก่ลกูค้า 

 
กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Mall) 

แม้เศรษฐกิจจะยงัไมฟื่น้ตวัอยา่งเตม็ท่ี แตศ่นูย์การค้าในกลุม่นีย้งัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และมีโครงการเปิดใหม่
ท่ีเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา โดยในปี 2559 ธุรกิจค้าปลีกในกลุม่ศนูย์การค้าขนาดย่อมมีการขยายตวัขึน้ 
64,000 ตารางเมตร ทําให้อปุทานพืน้ท่ีค้าปลีกของศนูย์การค้าขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียงมีพืน้ท่ีกว่า 
1 ล้านตารางเมตร โดยโครงการท่ีเปิดตวัในปี 2559 มี  9 โครงการ  ได้แก่  โครงการคริสตลั วีรันดา โครงการเดอะคอมมอนส์ 
โครงการสวนเพลิน มาร์เก็ต โครงการเดอะ ไบรท์  โครงการฮาบิโตะ โครงการอีสพาร์ค รามอินทรา โครงการแจส เออเบิร์น   
ศรีนครินทร์ โครงการมิลล์เพลส โพศรี และโครงการจีแลนด์ทาวเวอร์ 

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในรูปแบบโครงการศูนย์การค้าขนาดย่อมนีมี้การแข่งขันท่ีรุนแรง 
เน่ืองจากมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ทัง้รายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กเกิดขึน้มากมาย ทําให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนีต้้อง
ปรับตวัเพ่ือสร้างความแตกต่างและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและขยาย
โครงการ การหาผู้ เช่าใหม่ ๆ ท่ีมีความหลากหลายและแปลกใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทกุมิติ การรักษา
ฐานลกูค้าเดิมท่ีมีอยู่ และขยายฐานลกูค้าในกลุม่ใหม่ ๆ ต่อเน่ืองไปจนถึงการจดัให้โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
ท่ีครบครัน โดยทัง้หมดนีต้้องอาศัยความชํานาญในการบริหารภายใต้ต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของ
ผู้ประกอบการกลุม่นี ้

 
กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 

โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีเปิดให้บริการใหม่มีไม่มากนัก โดยปัจจุบันผู้ ประกอบการมุ่งพัฒนา
โครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กในลกัษณะใกล้เคียงกบัร้านสะดวกซือ้กึ่งซูเปอร์มาร์เก็ต หรือท่ีเรียกว่า ‘ซูเปอร์คอนวี
เนียนสโตร์’ และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) เช่น มินิ บิ๊กซี เทสโก้โลตสัเอกซ์เพรส ท็อปส์เดล่ี และแม็กซ์แวลทูนัใจ 
รวมไปถึงการพฒันาโครงการในรูปแบบตลาด เพ่ือให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่าย และครอบคลมุกลุ่มลกูค้าท่ีหลากหลาย
มากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจบัจ่ายสินค้าของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ซึง่ใน
อนาคตอนัใกล้ ช่องทางนีจ้ะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มลกูค้าปลีกอย่างมีนยัสําคญัจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ซึง่เน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นสําคญั 

สําหรับภาพรวมกลุ่มร้านค้าสะดวกซือ้เน้นการขยายสาขาเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีต่าง ๆ ให้
มากท่ีสดุ และเร่ิมมุ่งเน้นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนีย้งัมีการปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบัวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในปัจจุบนั โดยเน้นการเป็นร้านอิ่มสะดวกท่ีมีเคร่ืองด่ืมและอาหารถูกสขุลกัษณะท่ีหลากหลายในราคาเหมาะสม
สําหรับทุกเพศทุกวัย มีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ท่ี เน้นการให้บริการท่ีรวดเร็ว และนํา
เทคโนโลยีมาใช้มากขึน้โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce)  จําหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเข้ามาเลือกซือ้สินค้าท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยงัมีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) ท่ีสามารถส่ือสารกบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้การลงทนุจากกลุม่ทนุต่างประเทศท่ีมีมากขึน้ 
ส่งผลให้ผู้ ประกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างและรักษา
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากขึน้ 
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ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในปี 2559 
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเติบโตขึน้มากในรอบทศวรรษท่ีผา่นมา โดยเฉพาะในช่วงระยะ 2-3 ปีท่ีผา่นมา 

โดย ณ กลางปี 2559 ตลาดมีขนาดของมลูคา่ตามผงัโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการขาย เฉพาะในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 5 จงัหวดัรวมกนั (ได้แก่ นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร และนครปฐม) สงูถงึประมาณ 1.65 ล้าน
ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 1.2% ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) จํานวนประมาณ 
14 ล้านล้านบาท โดยแบง่เป็นมลูคา่โครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทแนวราบ 901,000 ล้านบาท และมลูคา่โครงการท่ีอยูอ่าศยั
ประเภทคอนโดมิเนียม 747,000 ล้านบาท 

จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัทัง้หมดท่ีอยูใ่นระหว่างการขายนัน้ มียอดขายคิดเป็นมลูคา่ประมาณ 
1.13 ล้านล้านบาท โดยแบง่เป็นมลูคา่ขายได้ของโครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทแนวราบ 561,000 ล้านบาท และมลูคา่ขายได้
ของโครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม 566,000 ล้านบาท 

โครงการแนวราบสว่นใหญ่กระจกุตวัอยูใ่นพืน้ท่ีเขตตอ่เมืองด้านตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร คือ กรุงเทพฝ่ัง
ธนบรีุ รวมไปถงึพืน้ท่ีจงัหวดันนทบรีุ และเขตต่อเมืองด้านตะวนัออก รวมไปถึงพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ และขยายบริเวณ
ไปถงึพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครตอนเหนือ รวมพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี พืน้ท่ีเขตชานเมืองทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก และบริเวณ
ตอ่เน่ืองของกรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมทุรสาคร 

สําหรับโครงการคอนโดมิเนียมสว่นใหญ่กระจกุตวัอยูใ่นพืน้ท่ีใจกลางยา่นธุรกิจของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
เส้นทางรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน BTS และ MRT และขยายออกไปยงัพืน้ท่ีจงัหวดันนทบรีุและจงัหวดัสมทุรปราการ ท่ีมีแนว
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนสายใหม่หรือสว่นตอ่ขยายผา่น สว่นหวัเมืองใหญ่ๆ ในต่างจงัหวดัยงัมีการขยายตวัของตลาดคอนโด                
มิเนียม โดยเฉพาะหวัเมืองใหญ่ท่ีมีศนูย์การค้ายงัมีศกัยภาพในการขยายตวัของตลาดคอนโดมิเนียม 

 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในปี 2560 

ในปี 2560 คาดว่า พืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Net Retail Area) จะเพ่ิมขึน้ประมาณ 230,000 
ตารางเมตร โดยการเพิ่มขึน้ของอปุทานในปริมาณนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่ออตัราการเช่า (Occupancy Rate) เน่ืองจากผู้ เช่า
โดยส่วนใหญ่ยงัมีความต้องการเช่าพืน้ท่ีและขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทําให้อตัราค่าเช่าและอตัราการเช่าในปี 2560 มี
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้เลก็น้อย 

สําหรับแหล่งช็อปปิง้ขนาดใหญ่ท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้ในปลายปี 2560 ในกรุงเทพมหานครมี 2 แห่ง คือ 1) โครงการ
ไอคอนสยาม ย่านริมแม่นํา้เจ้าพระยา ซึ่งจะเป็นโครงการในรูปแบบพืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use) ประกอบด้วย ท่ีพกัอาศยั 
โรงแรม อาคารสํานกังาน และศนูย์รวมความบนัเทิง เพ่ือเติมเต็มและสร้างความครบวงจรให้กบัศนูย์การค้า และ 2) ห้างอิ
เกีย ท่ีตัง้อยู่ในโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ย่านบางใหญ่ ส่วนในปี 2561-2563 คาดว่าจะมีแหล่งช้อปปิง้
ขนาดใหญ่เกิดขึน้ 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศนูย์การค้าบางกอกมิดทาวน์ ย่านรัชดาภิเษก ของกลุ่มพร็อพเพอร์ตี ้
เพอร์เฟค ศนูย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ย่านพร้อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล์และศนูย์การค้าบางกอกมอลล์ ย่านบางนา ของกลุ่ม
เดอะมอลล์ 

สําหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างในต่างจังหวัดท่ีสําคัญ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัล
พลาซา มหาชัย และเซ็นทรัลภูเก็ต ของ CPN รวมถึงศูนย์การค้าบลูเพิร์ล ของกลุ่มเดอะมอลล์ ในจังหวัดภูเก็ต และ
ศนูย์การค้าเทอร์มินลั 21 พทัยา ของกลุม่สยามรีเทล 

นอกจากนี ้การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเม่ือปี 2559 ทําให้กลุม่ค้าปลีกมีความสนใจในการพฒันาโครงการ
ในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่แนวชายแดนและหวัเมืองหลกัในทกุภาคของประเทศไทย  เน่ืองจากนโยบายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีได้มีการสนบัสนนุการเปิดเสรีในส่วนของแรงงานและเงินทนุระหว่างประเทศในภมิูภาคเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใต้มากย่ิงขึน้ และด้วยปัจจยัเหลา่นีทํ้าให้ซูเปอร์สโตร์มอลล์ (Super Store Mall) และร้านขายสินค้าเฉพาะ
อยา่ง (Specialty Store) หลายโครงการได้ทยอยเปิดให้บริการในจงัหวดัชายแดน ในขณะเดียวกนัผู้ประกอบการศนูย์การค้า
และห้างสรรพสินค้าได้ประกาศแผนพฒันาโครงการศนูย์การค้าในกลุ่มจงัหวดัดงักลา่ว ทัง้นี ้ในปี 2559 ท่ีผ่านมา CPN ได้
ประกาศแผนพฒันาโครงการใหมใ่นจงัหวดันครราชสีมา สมทุรสาคร และภเูก็ต ตามลําดบั อีกทัง้ยงัมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไป
ยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพตอ่เน่ืองในอนาคต 

สําหรับแนวโน้มอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัในปี 2560 มีแนวโน้มการเติบโตขึน้เลก็น้อย จากปัจจยับวกท่ีมาจาก
การกระตุ้นเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานในหลายๆ โครงการ ส่งผลให้
กําลงัซือ้ในอสงัหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ยังต้องคํานึงถึงประเภทของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะลงทุน เพ่ือให้
สอดคล้องกบัสภาวะความต้องการของตลาดท่ีแท้จริง โดยยงัมีปัจจยัเส่ียงในเร่ืองของการปลอ่ยสินเช่ือของท่ีอยู่อาศยัท่ียงัคง
เป็นปัจจยัลบเช่นเดิม 
หมายเหต:ุ อา้งอิงขอ้มูลบางส่วนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เว็บไซต์รฐับาลไทย CBRE Research และ Colliers International Research 
 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ หรือบริการ 
(ก)  การจัดหาผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ 

  การจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ การพฒันาโครงการศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน อาคารท่ีพกัอาศยั 
และศนูย์อาหารในศนูย์การค้า มีลําดบัขัน้การพฒันาโครงการดงันี ้

 การจัดหาที่ดนิและบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าหรือซือ้ศูนย์การค้าที่เปิดดาํเนินการแล้ว  
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันาโครงการใหม่หรือซือ้โครงการศนูย์การค้าครบวงจรท่ีเปิดดําเนินการแล้วใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ท่ีมีแนวโน้มของประชากรหนาแน่น ซึง่จะจดัหาท่ีดินโดยการซือ้หรือเช่าบนทําเลท่ี
มีความเป็นไปได้ในการเติบโตสงู และมีความเสี่ยงน้อย องค์ประกอบท่ีสําคญัในการพิจารณาจดัหาท่ีดินหรือโครงการของ
บริษัทมีสาระสําคญัดงันี ้

- ทําเลท่ีตัง้ของท่ีดิน อาทิ สถานท่ีตัง้ การคมนาคม ลกัษณะการใช้ท่ีดินข้างเคียง 
- ขนาด รูปร่าง และลกัษณะการครอบครองท่ีดิน 
- สาธารณปูโภคท่ีจะอํานวยความสะดวกในบริเวณท่ีดินท่ีจะนํามาพฒันา 
- การใช้สอยของท่ีดินท่ีตัง้อยู ่เช่น เขตอตุสาหกรรม, เขตท่ีพกัอาศยั เป็นต้น 
- แนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากร และพฤติกรรม 
    จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค จํานวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และการ   
    ประเมินอปุสงค์และอปุทานให้สอดคล้องกนั 
- ข้อจํากดัการใช้ท่ีดินและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายผงัเมือง, กฎหมายควบคมุธุรกิจค้าปลีก 
- ราคาของท่ีดินและความเป็นไปได้ในการได้มา โดยบริษัทแบง่ทางเลือกในการจดัหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ          
    ทางธุรกิจสงูดงันี ้

ก. การซือ้ขาด  
     - ในกรณีท่ีราคาสมเหตผุลและเหมาะสมท่ีจะนํามาพฒันาศนูย์การค้า 
ข.  การเช่าที่ดนิ    
     - ในกรณีท่ีดินตัง้อยูใ่นทําเลท่ีมีศกัยภาพแตเ่จ้าของท่ีดินไมยิ่นดีท่ีจะขายขาด 
     - ราคาของท่ีดินสงูมากจนไมคุ่้มกบัการลงทนุหากใช้วิธีซือ้ขาด  
     - เจ้าของท่ีดินไมส่นใจการร่วมทนุ  
 



 

2-32 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ค.  การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดนิ  
      - ในกรณีท่ีเป็นเง่ือนไขจากเจ้าของท่ีดิน และทําเลท่ีตัง้นัน้มีศกัยภาพทางธุรกิจสงู  
        อยา่งไรก็ดี ทกุๆ ทําเลท่ีตัง้ท่ีบริษัทจดัหาเพ่ือพฒันานบัวา่เป็นทําเลท่ีดีท่ีสดุในยา่นนัน้เสมอ  
        และราคาท่ีได้มาต้องเป็นราคาท่ีไมส่งูกวา่ราคาตลาด 
 

 ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด เพ่ือลดความเส่ียงให้น้อยท่ีสดุและได้ผลกําไรกลบัคืนมา

อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ คํานึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน ลกัษณะกลุ่มลกูค้าตลอดจนแนวโน้มของตลาดใน
อนาคต เช่น ความต้องการของลูกค้า การจัดหาสินค้า การกําหนดประเภทสินค้าและร้านค้า การกําหนดราคาขายท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนงานทางด้านการตลาด 

- การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้าง : เพ่ือกําหนดลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นอัน
สวยงามดงึดดูสายตาของนกัลงทนุและลกูค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้า และเพ่ือกําหนดองค์ประกอบของโครงการ
ในสว่นตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะกลุม่เป้าหมายและภาวะตลาดในทําเลท่ีตัง้นัน้ๆ  

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน : เพ่ือการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน  และจัดหา
แหล่งท่ีมาของเงินทนุ โดยโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีคุ้มค่าและไม่น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ 
กําหนด 

 การคัดเลือกผู้รับเหมา  
การพฒันาโครงการใหม่ บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ภายใต้การ

บริหาร จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการคัดเลือกผู้ รับเหมาบริษัทฯ จะ
พิจารณาจากประวติัและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ศกัยภาพทางการเงิน ประวติั
ด้านการรับผิดชอบงาน และขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ท่ีช่วยลดต้นทนุและร่นระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 
ซึง่ขัน้ตอนการคดัเลือกบริษัทผู้ รับเหมา บริษัทฯ จะเปิดการประมลูงานโดยให้มีการเสนอราคาจากผู้ รับเหมาก่อสร้างไมต่ํ่ากวา่  3 
ราย โดยการประมลูจะเป็นไปในลกัษณะ Close Bid และทําการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทนุคา่ก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ
ท่ีตัง้ไว้และสอดคล้องกบัราคากลางท่ีประเมินโดยผู้ สํารวจปริมาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ของบริษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาประวัติและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านต่างๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ มี
ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  
 

 ขัน้ตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้พัฒนาโครงการ ดังนัน้ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างจึงเป็นส่วนของผู้ รับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาโครงสร้าง วิศวกรท่ีปรึกษา
งานระบบ ฯลฯ เพ่ือคอยดแูลและควบคมุขัน้ตอนการผลิตให้กบับริษัทฯ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยี
ของผู้ รับเหมาควบคู่กนัไปด้วย เพ่ือท่ีจะพฒันาเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดต้นทนุและลดระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการรวมทัง้ได้นําวิศวกรรมคณุค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขัน้ตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการซึง่เป็น
เทคนิคท่ีทําให้บริษัทฯ สามารถนํามาใช้ในการลดต้นทนุการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยท่ียงัคงคณุภาพและมาตรฐานการ
ก่อสร้างไว้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศนูย์การค้า (ICSC) เพ่ือท่ีจะได้รับข่าวสารข้อมลูและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างศนูย์การค้าของบริษัทฯ 
 


