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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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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

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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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

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 
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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 
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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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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 ้



 

2-20 
 

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 

 



 

2-26 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

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 

 
 



 

2-30 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

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 
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9. การกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการเสมอมา ด้วยเช่ือว่าการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายของการเป็นองค์กรท่ีเติบโตอย่างยัง่ยืนได้ โดยมีคณะกรรมการ
บริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ตลอดจนได้มีการกําหนดและทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและแนวปฏิบติัอยู่เสมอ เพ่ือเป็นรากฐานของการปฏิบติังานแก่บุคลากรของ
บริษัทฯ   

บริษัทฯ มุง่มัน่ดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง  ทัง้
ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการภายในประเทศ เช่น หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (“สถาบนั IOD”) ตลอดจน
หลกัเกณฑ์ในระดบัสากล เช่น หลกัเกณฑ์ของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ DJSI Sustainability Assessment เป็นต้น นอกจากการกําหนด
เป็นจรรยาบรรณและนโยบายแล้ว บริษัทฯ ได้จดัทําแนวปฏิบติัเพ่ือเป็นแนวทางในการนํานโยบายดงักล่าวไปใช้เพ่ือให้เกิดผล
อยา่งเป็นรูปธรรม  
 
หลักบรรษัทภบิาล 

บริษัทฯ กําหนดหลกับรรษัทภิบาลไว้ทัง้หมด 6 ประการ เพ่ือให้การปฏิบติังานของบคุลากรทกุคนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย       

 ซ่ือสตัย์ สจุริต  

 เปิดกว้าง โปร่งใส  

 ให้ความเสมอภาค  

 ให้ความเป็นธรรม  

 ยดึมัน่คําสญัญา  

 ใสใ่จดแูลสงัคม   

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

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
ตา่งชาติได้รับสทิธิพืน้ฐานและการปฏิบติัในการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือ
โอนหุ้น สิทธิท่ีจะได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้องชดัเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและลงมติอนมุติัการเข้าทํารายการท่ี
สําคญั สทิธิในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกําหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
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สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี สิทธิในการได้รับสว่นแบ่งกําไร สิทธิในการเข้าร่วม
ตดัสนิใจและรับทราบถงึผลการตดัสนิใจของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ 

 เผยแพร่สารสนเทศรายละเอียดการใช้สทิธิในเร่ืองตา่งๆ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกนัในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดงักล่าว    
โดยไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการจํากดัสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกัน้การติดต่อส่ือสารระหวา่ง 
ผู้ ถือหุ้นด้วยกนั 
 

2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

CPN ยดึหลกัการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

 มีระเบียบบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เร่ืองการควบคมุเก่ียวกบัสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท

ฯ เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบและป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเปิดเผย

ไว้ในหวัข้อการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน หน้า 9-21) 

 นําเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทกุครัง้ และมีการเปิดเผย

สารสนเทศท่ีสําคญัอยา่งครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีกําหนด (รายละเอียดเปิดเผยไว้ใน หวัข้อการ

กํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน หน้า 9-21) 

 ดําเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ ถือหุ้ น รายละเอียด                      
มีดงัตอ่ไปนี ้

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

CPN ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยนําหลกัการท่ีเก่ียวข้องมา
ปรับใช้อยา่งเป็นรูปธรรมในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ตัง้แตก่่อนการประชมุ วนัประชมุ และหลงัการประชมุ  

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
เวิลด์บอลรูม ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะรวมจํานวน 1,405 ราย คิดเป็น 
75.48% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 8 คน จากกรรมการทัง้หมด 12 คน คิดเป็น  66.66%                 
โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธาน
กรรมการนโยบายความเส่ียง กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี              
เข้าร่วมประชมุอยา่งครบถ้วนพร้อมเพรียงกนั  ทัง้นี ้รายละเอียดการดําเนินการประชมุมีดงันี ้
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ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

มีสว่นในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559  รวมถึงการให้สิทธิ             

ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุถึงเลขานกุารบริษัทได้ลว่งหน้าก่อนถึงวนัประชมุ โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณา

เก่ียวกบัการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 จดัทําจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
CPN ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 16 มีนาคม 2559 ล่วงหน้าก่อน             
วนัประชุมมากกว่า 30 วนั และจดัส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า                  
21 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเอกสารลว่งหน้าก่อนวนัประชมุและมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ  

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

บริษัทฯ การศกึษา การอบรม/สมัมนาหลกัสตูรกรรมการ ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนและกิจการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ วนัท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง และการเข้าร่วมประชุม              
ในฐานะกรรมการชดุต่าง ๆ ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมลูอ่ืน ๆ เช่น การทํารายการ               
ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา  

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบาย จํานวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม
ตําแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี จํานวนปีท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี 
โดยแสดงคา่สอบบญัชีแยกจากคา่บริการอ่ืน  

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินท่ีขออนมุติั เปรียบเทียบกบั
จํานวนเงินท่ีจ่ายในปีก่อน 

 ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลสําคัญในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทัง้ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีสําคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

 อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.                
ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้น                  
ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น สว่นหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ CPN ยงัมีรายช่ือพร้อมประวติัของกรรมการอิสระ 3 คน ให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเลือกเป็นผู้ รับมอบฉันทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม                
641 ราย มอบอํานาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบอํานาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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- มอบอํานาจให้นายไพฑรูย์  ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 474 ราย 
- มอบอํานาจให้นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 70 ราย 
- มอบอํานาจให้นางโชติกา สวนานนท์  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 97 ราย 

 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุ 3 ชัว่โมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด
มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพ่ือความถกูต้อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ของข้อมลู 

 กําหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง              
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามญั 

 ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ 

 นําบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจัดทําบตัรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

 ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล                         
ในวาระการเลือกตัง้กรรมการ 

 มีการแสดงผลสรุปการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบทกุวาระตามลําดบั  

 ดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องและโปร่งใส ตาม 
ข้อกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั 
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและเป็นพยานตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเร่ิมการประชมุไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ           
ท่ียงัไมไ่ด้พิจารณาลงมติได้ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามอย่างเต็มท่ี โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงู และ

ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

 นําส่งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัประชมุ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น                
ท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที  

 ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมบนัทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับ            
ในรูปแบบแผน่ VCD ได้ท่ีสํานกัเลขานกุารบริษัท 

 ให้ความสําคญักบัคณุภาพของรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึสาระสําคญัตา่ง ๆ ประกอบด้วย 
- รายช่ือพร้อมตําแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  

- สทิธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บตัรลงคะแนน 

-  คําถามและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น และคําชีแ้จงของกรรมการหรือฝ่ายจดัการ  

-  มติท่ีประชมุและผลของคะแนนเสียงในทกุวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงอยา่งชดัเจน 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั              
นบัจากวนัประชมุ และนําสง่สําเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัการประชมุภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้  

 เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 

CPN ปฏิบติัตามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมินคณุภาพ AGM ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ร่วมกบัสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑ์ท่ี
ใช้ในการประเมินคณุภาพครอบคลมุขัน้ตอนต่าง ๆ ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุ และภายหลงั
วนัประชมุ 

 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

CPN ให้ความสําคญัต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายโดยยึดหลกัผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน มีการกําหนดเป็นนโยบาย
และบทบาทต่อผู้ มีส่วนได้เสียไว้อย่างชดัเจนใน “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ” สรุปรายละเอียดการดําเนินงานได้ดงันี ้

 
นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น 

 สร้างการเติบโตอย่างมีคณุภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ียัง่ยืน โดยมีผลประกอบการท่ีดีและ            
มีประสทิธิภาพ  

 เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูท่ีจําเป็นโดยเทา่เทียมกนั เปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง  

 ดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ในหวัข้อสิทธิของผู้ ถือหุ้น
และการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

พนักงาน 

 กําหนดนโยบายในการดแูลและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้
โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพย์สนิของพนกังาน  

 กําหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลท่ีไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ตลอดจนให้ความเคารพในสทิธิมนษุยชนตอ่พนกังานทกุระดบัเสมอมา 

 เปิดรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากพนกังาน และมีการปฏิบติัตอ่พนกังานทกุระดบัด้วยความเป็นธรรมโดย
ไม่เลือกปฏิบติั นอกจากนี ้CPN สนบัสนนุการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัพนกังานหรือตวัแทน
พนักงานในการนําเสนอข้อมูลแก่ผู้ มีอํานาจในการตัดสินใจของบริษัทฯ เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ทํางานเพ่ือให้เกิดการพฒันาร่วมกนั 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 กําหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป็นธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยกําหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนสั ให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบติังานของพนกังาน และผล
การดําเนินงานของบริษัท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการบริหารการจดัการเพ่ือความ
ยัง่ยืน หน้า 10-23)  และในปี 2559 บริษัทฯ มีการปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ด้านการรักษาพยาบาล ค่าเบีย้
เลีย้งสําหรับการปฏิบติังานนอกสถานท่ี เป็นต้น  

 จัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพตามความสมัครใจของพนักงาน เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนสํารองในยาม
เกษียณหรือลาออก 

 ส่งเสริมความรู้พนักงาน จดัอบรมในหวัข้อต่าง ๆ ท่ีสําคญัและจําเป็นต่อการทํางาน การฝึกอบรมในหวัข้อเกี่ยวกบั
ความปลอดภยั ซึ่งเป็นหลกัสตูรบงัคบัตามกฎหมาย และการฝึกอบรมด้านการกํากบัดแูลกิจการและการต่อต้าน
การทจุริตแก่พนกังานและพนกังานใหมด้่วย 

ร้านค้าและลูกค้า 

 สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพ่ือให้ได้รับบริการท่ีดีภายใต้ความปลอดภัยต่อสขุภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน 
ปฏิบติัตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริง  

 บริหารจดัการและการให้บริการร้านค้าให้ได้มาตรฐานซึง่อยู่ในความดแูลของสํานกัสง่เสริมและกํากบัดแูลมาตรฐาน 
(สสม.) โดยมีการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับร้านค้าให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัในทกุสาขา การประชาสมัพนัธ์บริการตา่ง ๆ ท่ี CPN มีบริการให้ลกูค้าทราบ เป็นต้น 

 พฒันาบคุลากรท่ีทําหน้าท่ีในการให้บริการและมีการประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี การเดินเย่ียมร้านค้าของ
เจ้าหน้าท่ีร้านค้าสมัพนัธ์เพ่ือรับงานบริการ รับปัญหา และข้อร้องเรียนตา่ง ๆ จากร้านค้าในแตล่ะวนั  รวมทัง้การจดัให้
มีเจ้าหน้าท่ีลกูค้าสมัพนัธ์เดินอยู่ตามจดุต่าง ๆ ภายในศนูย์การค้า เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถสอบถามหรือสามารถ
แนะนําผู้ใช้บริการได้ทนัที โดยไมต้่องไปท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ 

 ประชมุร่วมกบัร้านค้าเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานท่ีสําคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเม่ือ CPN จะเปิดศนูย์การค้า
ใหม่หรือศูนย์การค้าท่ีปรับปรุง จะมีการประชุมร่วมกบัร้านค้าเพ่ือรับทราบนโยบายแนวปฏิบติัต่าง ๆ และวางแผน
การตลาดร่วมกนั ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ เช่าได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพการ
บริหารศนูย์การค้าให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สําหรับศนูย์การค้าท่ีเปิดดําเนินการแล้วจะมีการจดัประชมุร้านค้าไตรมาสละ 1 
ครัง้  

 วางแผนการให้บริการร่วมกบัร้านค้าเพ่ือช่วยเสริมสร้างให้ร้านค้ามีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจ  เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ เช่าในด้านการจดักิจกรรมการเปิดตวัร้านค้า การเปิดตวัสินค้าใหม่ การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายของ
ร้านค้าร่วมกบัศนูย์การค้า เป็นต้น 

 จดัให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลกูค้าอย่างต่อเน่ืองทกุปี เพ่ือทราบความต้องการของ
ร้านค้าและลกูค้าอยา่งแท้จริง และนํามาปรับปรุงเพ่ือการให้บริการท่ีเป็นเลศิของ CPN 

 สร้างคณุค่าสงูสดุให้กบัลกูค้าโดยใช้หลกัการของ Value Chain เพ่ือให้การดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างเป็นไปตามความ
ต้องการ ความคาดหวงั และความพงึพอใจของลกูค้า 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 จดัทํา Focus Group เพ่ือให้ทราบความต้องการเฉพาะกลุม่ของผู้ เช่า และนํามาประเมินเพ่ือการพฒันาและปรับปรุง
การให้บริการให้ดีย่ิงขึน้ 

 ให้ความสําคญักบัการจดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไมนํ่าภาพหรือเนือ้หาท่ีก่อให้เกิดทศันคติท่ีไม่
ดี การแบ่งแยกในสงัคม หรือค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจดักิจกรรมส่งเสริม
การขายของบริษัทฯ 

 ดแูลสภาพแวดล้อม พืน้ท่ีภายใน และบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภยั
ตอ่สขุภาพ อนามยั ชีวิต และทรัพย์สนิ 

 มีช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือให้ลกูค้าสามารถติดต่อเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้า ขอรับทราบข้อมลูต่าง ๆ หรือแจ้งข้อ
ร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ติดต่อโดยตรงกบัเจ้าหน้าท่ีร้านค้าสมัพนัธ์แต่ละสาขา เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ CPN 
Call Center โทร +66 (0) 2021-9999 หรืออีเมล call_center@cpn.co.th 

คู่ค้า 

 ปฏิบติักบัคูค้่าด้วยความเสมอภาคและคํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั  

 พัฒนาและรักษาสมัพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างซึง่มีการกําหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัไว้อยา่งชดัเจน  

 สร้างความร่วมมือกนัด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 กําหนดขัน้ตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง ตามระเบียบการพฒันาโครงการและ
บริหารงานก่อสร้าง อาทิ การจดัซือ้จดัจ้างโดยการคดัเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการสอบราคาหรือการประกวดราคา หรือการ
จดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีการประมลูออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานจดัซือ้กลาง (Pool 
Procurement) ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยวิธีการจดัซือ้จดัจ้างจะดําเนินการอย่างโปร่งใส ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

 จดังานประชมุคู่ค้า (Supplier Information Meeting) เพ่ือพบปะและส่ือสารแผนกลยทุธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้คูค้่ารับทราบและดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องและเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกนัอยา่งยัง่ยืน  

 
เจ้าหนี ้

 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ ยืมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน ไม่นําเงินไป
ใช้ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ควบคมุให้มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมทกุ
ประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการ
บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนีท่ี้ดีของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ สามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู้  และ/หรือข้อกําหนดสิทธิ มีการรายงานผล
การปฏิบติัตามเง่ือนไขให้กบัเจ้าหนีรั้บทราบอย่างต่อเน่ืองเป็นปกติ โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวติัผิดนดัชําระหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ตอ่เจ้าหนี ้ไมเ่คยมีเหตกุารณ์ท่ีทําให้เจ้าหนีก้งัวลใจเร่ืองความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัทฯ นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ยตามโครงสร้างการถือหุ้นเท่านัน้ มิได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทท่ีไม่
มีความเก่ียวข้อง 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
คู่แข่งทางการค้า 

 ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม และไม่กระทําการใด ๆ ท่ีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนหรือคูแ่ข่งทางการค้า 
มุ่งสง่เสริมและสนบัสนนุการแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจด้านพฒันาและบริหารศนูย์การค้าในภาพรวม 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีสว่นช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และประเทศชาติให้ยัง่ยืน 

 การจดัตัง้สมาคมศนูย์การค้าไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง CPN และบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งบริษัทฯ เป็น
สมาชิกและร่วมเป็นกรรมการของสมาคมตัง้แตปี่ 2541  

 เผยแพร่ข้อมลูของสมาคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าวและการให้สมัภาษณ์ต่อส่ือมวลชน การ
จัดทําเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจัดสัมมนาของสมาคม เพ่ือให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับธุรกิจ
ศนูย์การค้าท่ีเป็นประโยชน์และทนัตอ่เหตกุารณ์ตอ่สาธารณชน เป็นต้น 

 จัดตัง้คณะทํางานชุดย่อยเพ่ือติดตามและให้ความเห็นเก่ียวกับกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ศนูย์การค้าและธุรกิจค้าปลีกตัง้แตปี่ 2558 

 ดําเนินมาตรการด้านความปลอดภยั เช่น การสร้างความร่วมมือเพ่ือเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และการเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุมาให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภยัในศนูย์การค้า เป็นต้น 

 ผลักดันมาตรการส่งเสริมทางการค้าเพ่ือกระตุ้ นการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว และการสนับสนุนการซือ้สินค้า
ภายในประเทศของคนไทย โดยมีการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ  เ ช่น  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น รวมถงึภาคประชาสงัคม และสมาคมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 เข้าร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการต่างๆ เพ่ือผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาค และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจศนูย์การค้า ภายใต้แนวร่วมสานพลงัประชารัฐ เช่น คณะทํางานด้านการ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวและ MICE1 ของโครงการ Amazing Thai Taste และโครงการจดัทํามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุ
วิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สนิ ระยะท่ี 2 เป็นต้น 
หมายเหต ุ: 
1 การท่องเท่ียวในรูปแบบ Meetings, Incentives, Conferences, and Events 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และพยายามยกระดบัการปฏิบติัให้มีมาตรฐานสงูกว่ากฎหมาย
กําหนด เช่น คิดค้นหรือนํานวตักรรมอาคารอนรัุกษ์พลงังานมาปรับใช้กบัศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ตลอดจน
ดแูลป้องกนัมิให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่คณุภาพชีวิตของสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม 
สง่เสริมและสร้างสรรค์สงัคม ทัง้ในสว่นของการพฒันาคณุภาพชีวิต การสง่เสริมด้านการศกึษา การประหยดัพลงังาน 
และการรักษาสิง่แวดล้อม  

 ให้ความสําคญักบัการส่ือสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสูผู่้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมเป็นเครือข่าย
ในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทัง้ประสบการณ์ไปยงัทกุภาคสว่นของสงัคม 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
ภาครัฐ 

 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนมุ่งมัน่ดําเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก
ภาครัฐหรือเป็นโครงการท่ีบริษัทฯ ริเร่ิมขึน้เอง 

 ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการร่วมตอ่ต้านการทจุริต 

องค์กรอสิระและองค์กรอ่ืน ๆ ในสังคม 

 ยกระดบัความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมลูกับองค์กรอิสระและองค์กรอ่ืน ๆ ในสงัคม เพ่ือร่วมกันพฒันาสงัคมและ
ประเทศชาติให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยคํานงึถงึผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานทรัพย์สนิทางปัญญา 

CPN ดําเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้กฎหมายหรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมาย
กําหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเทา่นัน้ การสง่เสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูท่ีใช้ในการปฏิบติังาน
วา่ไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน เป็นต้น 
 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการเคารพกฎหมายและหลักสทิธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายเป็นพืน้ฐานสําคญัในการดําเนินธุรกิจของ CPN ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน โดยมุ่งยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติั
ให้สงูกว่าข้อกําหนดตามกฎหมาย เช่น การศกึษาและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในช่วงระหว่างศกึษาความเป็นไปได้ในการ
พฒันาโครงการจนกระทัง่พฒันาโครงการแล้วเสร็จ และติดตามการปรับปรุงกฎหมายท่ีอาจกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างสม่ําเสมอ อาทิ กฎหมายผงัเมือง เพ่ือไม่ให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดงักลา่วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
และส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีนัน้ ๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการปฏิบติัตามกฎหมายในประเทศท่ีเข้าไปลงทุน เพ่ือ                 
ให้การลงทนุของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งถกูต้องและโปร่งใส 

CPN สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมิด
สทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ตอ่ต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้
เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ 
อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกลู ทัง้นี ้CPN ซึ่งเป็นสายธุรกิจหนึ่งของกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมสนบัสนนุโครงการ
ของ UN Women ในการลดการใช้ความรุนแรงกบัสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ                
เฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทนุ คู่ค้า และผู้ มีส่วน             
ได้เสียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีได้รับความเสียหาย          
จากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ํากว่าอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการบริหารการจดัการเพ่ือความยัง่ยืน หน้า 10-21 และ 10-41) 
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นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษัทฯ ได้ผา่นกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 
16 มกราคม 2558  ซึง่จดัโดยสถาบนั IOD ร่วมกบัหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคม
ธนาคารไทย โดยได้ดําเนินการในด้านตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

การอบรมและการส่ือสาร 
- การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านการอบรมและปฐมนิเทศ รวมทัง้ส่ือประชาสมัพนัธ์อ่ืน ๆ เช่น วารสาร 

ADMIRED และป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
- การกําหนดนโยบายป้องกนัการฟอกเงินในระบบธุรกิจ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติังานของภาครัฐในการปราบปราม

การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 
เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2559 มีมติอนุมัตินโยบายป้องกันการฟอกเงิน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณและ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

- การส่งผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงานเสวนา “มาตรการภาคธุรกิจ ต้านการทจุริตการติดสินบน” ซึ่งจดัโดยสํานกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และได้นําข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายท่ีสําคัญและแนว
ทางการกําหนดมาตรการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกนัการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ มาส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบติัภายในองค์กร  

- การสง่ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และสร้างแนวร่วมในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
 

การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ  
- การส่ือสารมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่ค้า ในงานประชมุคู่ค้า (Supplier Information Meeting) 

และเชิญชวนให้คูค้่าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  

ทัง้นี ้รายละเอียดนโยบายท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ มาตรการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ รวมทัง้จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบติัของคูค้่า 
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีมีข้อสงสยั หรือข้อร้องเรียน สามารถติดตอ่มาตามช่องทางดงันี ้

 กรณีท่ีผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ มีข้อสงสยั หรือพบเหน็การกระทําท่ีสงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลกัฐาน
ตา่ง ๆ ถงึบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและมีการรายงานสรุป
ประเดน็สําคญัให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ สําหรับช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ้
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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 

 

 กรณีผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่าง ๆ มีข้อสงสยั หรือต้องการร้องเรียนเก่ียวกบัประเด็นด้านการปฏิบติังาน สามารถติดต่อ
สอบถาม หรือร้องเรียนมายงัฝ่ายจดัการตามช่องทางในการติดตอ่ดงันี ้

  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ชัน้ 33 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

อีเมล: CEO@cpn.co.th 
 
สําหรับผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน ลกูค้า หรือบคุคลท่ีรับจ้างทํางานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการ

คุ้มครองสทิธิตามกฎหมาย ซึง่ได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

CPN ยดึมัน่ในหลกัการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพ่ือให้นกัลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีข้อมลูท่ีเช่ือถือได้และ
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจอยา่งสม่ําเสมอ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้บคุคล
ทกุกลุ่มเข้าถึงข้อมลูได้อย่างเท่าเทียมกนั และในกรณีท่ีอยู่ในช่วงเวลาท่ียงัไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูได้ บริษัทฯ มีแนวทาง              
ในการดแูลรักษาข้อมลูภายในให้จํากดัเฉพาะบคุคลท่ีจําเป็น  
 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

CPN จดัตัง้ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในปี 2549 เพ่ือบริหารความสมัพนัธ์และเป็นศนูย์กลางและตวัแทนในการ
เปิดเผยข้อมลู ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูท่ีไม่ใช่การเงิน และส่ือสารข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บุคคลทัว่ไป และผู้ มีส่วนได้เสีย ทัง้ในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม สม่ําเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ทัว่ถงึ โปร่งใส ทนัเวลา และเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน และทํางานใกล้ชิดกบัผู้บริหารระดบัสงู
เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงานประจําไตรมาสและประจําปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบติังานและพฒันางานนกัลงทนุ
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สัมพันธ์ให้เท่าเทียมกับบริษัทจดทะเบียนชัน้นําระดับภูมิภาค นอกจากนี  ้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้นําเสนอผล                        
การปฏิบติังาน ข้อคิดเหน็จากผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ ตอ่คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครัง้ 

CPN มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนต่อผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แจ้งสารสนเทศตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. 
หนงัสือพิมพ์ และข่าวประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ซึ่งข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณะแล้วจะเผยแพร่             
ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ (http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการปรับปรุงข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนัอยา่งสม่ําเสมอ  

ข้อมลูท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายงานประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) รายงานงบ
การเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) ผลการดําเนินงานย้อนหลงั ข้อมลู
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมลูโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม ่ หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น การกํากบัดแูลกิจการ  ข่าวสารแจ้งตลาดหลกัทรัพย์  ปฏิทินทางการเงินสําหรับนกัลงทนุ (IR’s Events and 
Calendar) เอกสารข่าว (Press Release) รวมถึงเอกสารท่ีใช้ในการพบปะนกัลงทนุ (Roadshow) ทัง้ในและต่างประเทศ เป็น
ต้น  ในปี 2559 มีผู้ เข้าชมเว็บไซต์กว่า 8,144 ครัง้ต่อเดือน โดยเข้าเย่ียมชมข้อมลูโดยเฉล่ีย 357,144 ครัง้ต่อเดือน และ                    
มีผู้สนใจลงทะเบียนรับข่าวสารอิเลก็ทรอนิกส์จากสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์กวา่ 4,410 คน 

นอกจากนี  ้CPN ได้กําหนดช่วงเวลางดติดต่อส่ือสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับผล
ประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานรายไตรมาสและราย
ปีของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือหลีกเล่ียงการให้ข้อมลูท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ได้ 

 
กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ลงทนุ โดยได้จดัสรรเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือแถลงนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพบนกัลงทนุอย่างสม่ําเสมอ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุสถาบนั (CEO Forum)  งานประชุม
ร่วมกับนักลงทุน  งานประกาศผลประกอบการประจําไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ เป็นต้น  นอกจากนี ้ ผู้บริหารยงัได้รับเชิญจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ผู้ ท่ีสนใจ  

CPN ได้ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือแถลงผล              
การดําเนินงานประจําไตรมาส (Opportunity Day) เพ่ือให้ผู้บริหารและนักลงทุนสมัพนัธ์ได้แถลงผลการดําเนินงานและ                
ผลปฏิบัติงาน รวมถึงชีแ้จงความเคล่ือนไหวของธุรกิจ และเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้พบและตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้น                
นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ บคุคลทัว่ไปโดยตรง และส่ือมวลชน ซึง่ในปี 2559 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉล่ีย 40-50 คนต่อไตรมาส  
กิจกรรมดงักล่าวจัดให้มีการถ่ายถอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  (Web Lived) ผู้ชมทางเว็บไซต์สามารถ                
สง่คําถามและผู้บริหารสามารถตอบข้อซกัถามได้ในช่วงถาม-ตอบ ทัง้นี ้เอกสารและวีดีทศัน์ของงานแถลงผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาสจะเผยแพร่ในเวบ็ไซต์นกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือให้นกัลงทนุสามารถดขู้อมลูย้อนหลงัได้อยา่งทัว่ถงึ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
กิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ในปี 2559 ของบริษัทฯ มีดงันี ้

รูปแบบการเข้าพบ จาํนวนครัง้ จาํนวนบริษัท จาํนวนราย 
1. การพบให้ข้อมลูแบบตวัตอ่ตวั (One-on-One Meetings) 69 85 170 
2. การประชมุทางโทรศพัท์ (Conference Calls) 17 16 19 
3. การจดัพบนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุกลุม่ยอ่ย  
    (CEO Forum and Analyst Briefing) 

3 45 122 

4. บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) 4 - 184 
5. การเข้าร่วมประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) 3 52 74 
6. การเดินทางไปพบปะผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ  
    (Non-Deal Roadshows) 

6 71 112 

7. การพานกัลงทนุสถาบนัเย่ียมชมศนูย์การค้า (Site Visits) 15 46 69 
รวม 117 315 750 

CPN ได้รับรางวลั SET Awards 2016 ประเภทรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น ประจําปี 2559 
ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ร่วมกบั
วารสารการเงินธนาคาร 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ ท่ีสนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ              
โดยจดหมาย หรือติดตอ่ด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดงันี ้

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 1632 1688 และ 1689 
อีเมล: ir@cpn.co.th 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ                

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 คน ซึง่เป็นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทัง้หมด 12 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการอิสระจํานวน              
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทกุท่านมีคณุสมบติัความเป็น
อิสระครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ กําหนด สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
อยา่งเตม็ท่ี 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การกํากับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทัว่ถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี CPN             
จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจดัการ ตลอดจนเลขานกุารบริษัท ซึง่มีบทบาทหน้าท่ี
สนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัข้อโครงสร้างการจดัการ หน้า 8-1 ถงึ 8-19 
 
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้
ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ ยึดมัน่ในคณุธรรมและความซ่ือสตัย์ โดยไม่จํากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา 
อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบติัเฉพาะด้านอ่ืน ๆ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับของ
บริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั 
(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง
เท่าเทียมกนั คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะ
ยาว และแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนเป็นประจําทกุปี เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในการดําเนิน
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้นโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นต้น โดยมีการติดตามและกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนํากลยุทธ์และนโยบาย                    
ท่ีสําคญัของบริษัทฯ ไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั  

ทัง้นี ้กลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคัญของบริษัทฯ ได้รับการส่ือสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านช่องทางต่าง ๆ               
โดยในระดบัผู้บริหารจะส่ือสารผ่านการประชุม Annual Management Committee และการประชุม Management 
Information Meeting เป็นประจําทกุปี เป็นต้น สําหรับในระดบัพนกังานทัง้ในส่วนของสํานกังานใหญ่และสาขา จะสื่อสาร
ผ่านสายการบงัคบับญัชาตามลําดบั และโดยสื่อต่าง ๆ ที่แผนกสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) จดัทําขึน้
อย่างทัว่ถึง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่กําหนดไว้ผ่านการพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานเป็นประจําทกุไตรมาส 

 
บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ ถือหุ้ นท่ีมิใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา                        
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้าง
ดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ CPN และเป็นจดุแข็งท่ีช่วยสง่เสริมให้การดําเนินธุรกิจของ CPN 
ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายมาโดยตลอด 
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ประธานกรรมการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  ยึดมั่น                         
ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ควบคมุดแูลการประชุมดงักล่าว 
ให้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้ นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ี                         
ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ    

กรรมการผู้จดัการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการให้บริษัทฯ มีการดําเนินการตามแผน           
กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีกําหนดไว้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีภายใต้กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมการและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

               
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ โดยกําหนดให้กรรมการควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน                 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน                  
5 บริษัท  

กรรมการผู้ จัดการใหญ่อาจไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทฯ และกิจการนัน้ต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ทัง้นี  ้กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ดํารงตําแหน่งกรรมการใน CPN บริษัทเดียวเทา่นัน้  

การจาํกัดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระ 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดว่ากรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกนัได้ไม่เกิน  2 วาระ 

และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพ่ือความเป็นอิสระในการ                       
ให้ความเห็นและปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2556 เป็นต้นไป            
โดยไมมี่ผลย้อนหลงัสําหรับกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งก่อนการแตง่ตัง้กรรมการในปี 2551  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามท่ีเห็นสมควร 
และในปีท่ีกรรมการอิสระดงักลา่วครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักลา่วให้ท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้  
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทร่วมกนักําหนดวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าไว้ทัง้ปี อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยในปี 
2559 CPN มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครัง้ เป็นวาระการประชมุตามปกติ 6 ครัง้ และวาระพิเศษ                   
2 ครัง้ 

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชมุก่อน
การประชมุแต่ละครัง้อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระการประชมุได้อย่างเป็น
อิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 
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 เลขานกุารบริษัทจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ีสามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้   โดยไม่ส่ง  
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุม                 
โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ เลขานกุารบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นท่ีสําคัญ                 
อีกทัง้สนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดลุยพินิจอย่าง
รอบคอบ ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึรายงานการประชมุทกุครัง้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีอาจมีสว่นได้เสียจะไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ และงดออกเสียงในวาระนัน้ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บนัทกึองค์ประชมุขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ 
ซึ่งท่ีผ่านมา การลงมติในวาระเพ่ือพิจารณาอนุมัติมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมด 

 เม่ือมีเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีสําคญัหรือท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีนยัสําคญั ฝ่ายจดัการ
จะนํารายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ยกตวัอย่าง เช่น ความ
คืบหน้าโครงการในต่างประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ เหตุการณ์ท่ีเป็นกระแสสังคม                        
ท่ีเก่ียวข้องหรือมีโอกาสเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้แนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นต้น 

 เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ ตลอดจนข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วน
ในท่ีปลอดภยั โดยมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ควบคู่กบัการจดัเก็บเอกสารต้นฉบบั 

 ในกรณีที่มีข้อซกัถามในที่ประชมุและเป็นเร่ืองที่ต้องติดตามขอข้อมลูจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง เลขานกุารบริษัท 
จะเป็นผู้ประสานงานและจดัสง่เอกสารการชีแ้จงเพิ่มเติมของฝ่ายจดัการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วท่ีสดุ 

 เลขานกุารบริษัทจดัสง่รายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกบัเป้าหมายแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติัไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบอยา่งตอ่เน่ืองทกุเดือน 

 คณะกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชมุร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปี 2559 มีการจดัประชมุ               
2 ครัง้ ในเดือนกนัยายน และพฤศจิกายน เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัแผนกลยทุธ์ประจําปี 2560 และประเด็นที่สําคญั
ต่างๆ ทางธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจดัการรับทราบเพ่ือนําไปพฒันาการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสทิธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้คณะทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ เพ่ือ
นําผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและการจดัประชมุให้ดีย่ิงขึน้ ซึง่ผลประเมิน
ประสทิธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัทเฉล่ียในปี 2559 เทา่กบั 97.14%  

 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีสําคัญ 
ตลอดจนข่าวสารความเคล่ือนไหวด้านการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัท่ีดีและเป็นปัจจบุนั 
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การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

1. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนําแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ดําเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ตอ่ไป ทัง้นี ้แบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 คณะกรรมการประเมินระดบัคะแนนความเหน็หรือระดบัการดําเนินการใน 5 หวัข้อประเมิน ได้แก่  
1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุและการทําหน้าท่ีของกรรมการ 
4) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
5) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
 
ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสําหรับการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการหรือการดําเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  

 ขัน้ตอน 
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี และเป็นผู้

รวบรวมและรายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจําทกุปี 
 

2. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพฒันาการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ โดยมีหวัข้อในการประเมินท่ีสอดคล้องกบัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบตัร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบติัท่ีดีของสํานกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

 
1) จรรยาบรรณและการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ 
2) การกําหนดกลยทุธ์ การกํากบัดแูลและติดตามการดําเนินงาน 
3) ความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

 ขัน้ตอน 
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี และเป็นผู้

รวบรวมและรายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจําทกุปี 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
3. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ ซึง่ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการ
ประเมินตนเองเป็นประจําทกุปี เพ่ือนําผลประเมินมาพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีในการสนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการ
บริษัทและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 
การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของ CEO 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 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                           

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็เพิ่มเติมในหมวดนี ้
 

 ขัน้ตอน 
CEO มีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานของตนเองและรับทราบเป้าหมายท่ีได้รับการอนมุติั

ในแต่ละปี หลงัจากนัน้ในทกุสิน้ปีเลขานกุารบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่านประเมิน CEO รวมทัง้
จัดส่งแบบประเมินดงักล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพ่ือนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมลูในการพฒันา
ศกัยภาพของ CEO ตอ่ไป 

  
ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของ CEO ตามลําดบั 
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การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท 

เลขานกุารบริษัทมีสว่นสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทได้พฒันาความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทําหน้าท่ี
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประชาสมัพันธ์และประสานงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กบักรรมการทกุทา่นในการเข้าร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสตูรตา่ง ๆ โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการอบรมสมัมนา
ของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  
ตามท่ีแสดงในเอกสารแนบ 1 

 
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2559 

รายช่ือกรรมการ รายละเอียด 
นายไพฑรูย์ ทวีผล - เข้าร่วมงานเสวนา CG Forum 3/2016 ในหวัข้อ “ทจุริตในองค์กร ภยัมืดท่ีป้องกนั

และควบคมุได้” จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- เข้าร่วมงานสมัมนารับฟังความคิดเห็น "หลกัการบริหารกิจการท่ีดี และหลกัธรรมาภิ
บาลการลงทนุสําหรับผู้ลงทนุสถาบนั ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบียน” จดัโดย
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

นายวีรวฒัน์       ชติุเชษฐพงศ์ - อบรมหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
(CGI) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

นายปรีชา   เอกคณุากลู - เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหวัข้อ “Property Fund & REIT” และ “Economic 
Outlook for 1H16” จดัโดยบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ร่วมกบับริษัท
หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ 
ภทัร จํากดั (มหาชน)  
- เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหวัข้อ “Property & Retail Sector” และ “Economic 
Outlook for 2H16” จดัโดยบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัธนาคาร
ทหารไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   

หลักสูตรการอบรม            รายช่ือกรรมการ
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Advanced Audit Committee Program (AACP) √ √

Audit Committee Program (ACP) √ √ √

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) √ √

Board and CEO Assessment √

Chief Financial Officer (CFO) √

Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) √

Director Accreditation Program (DAP) √ √ √ √ √ √ √ √

Director Certification Program (DCP) √ √ √ √ √ √ √ √

Financial Institutions Governance Program (FGP) √

Finance for Non-Finance Director (FND) √

Financial Statements for Directors (FSD) √

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) √ √ √

Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) √ √

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) √ √

Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) √ √ √
Chartered Director Class (R-CDC) √

Role of the Compensation Committee (RCC) √ √

Role of Chairman Program (RCP) √ √ √ √

Risk Management Committee Program (RMP) √
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
CPN ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ความน่าเช่ือถือและความถกูต้องของ

รายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายในเป็นกลไกสําคญัควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติัตามกลไกดงักล่าวแก่บุคลากรทกุระดบั
ของบริษัทฯ ผา่นสายการบงัคบับญัชาและช่องทางประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

ทัง้นี  ้สํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตงานเพ่ือสอบทานให้มั่นใจว่า                     
การปฏิบติังานของพนกังานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบวิธีปฏิบติังาน ข้อกําหนด และกฎหมาย 

CPN จดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้องและสํานกัตรวจสอบ
ภายในเป็นประจําทกุปี ประกอบด้วยการประเมินใน 5 สว่น ดงันี ้

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

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้หมด 11 ครัง้ เพ่ือประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน สอบทานการทํารายการระหว่างกนั 
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี สอบทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้แผนกต่าง ๆ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
ของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ปัจจบุนัผู้บริหารสงูสดุสํานกัตรวจสอบภายในของ CPN คือ นางสาวนงลกัษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ 
สํานกัตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดนโยบายท่ีใช้ในการควบคมุเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร                     
ท่ีเก่ียวข้องซือ้ขายหลกัทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ  

 การควบคุมเก่ียวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ   
ท่ีมีสาระสําคัญ และยงัไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน และยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมลูภายในท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทนุซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แตเ่พ่ือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องไม่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน              
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้ว              
ไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ มีการซือ้ขาย 
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โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ทัง้นี ้หากผู้บริหารและพนกังานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามนโยบายด้านการดแูลการใช้ข้อมลูภายในท่ีกล่าวข้างต้น
นี ้ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย 

 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: เลขานกุารบริษัทรวบรวมข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส 
 
การกาํกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกําหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรือ
บคุคล/นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้
บริษัทฯ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกํากบัดแูล
กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการท่ี
คณะกรรมการบริษัทอนมุติั ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก และคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียจะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุติั ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
นําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

 การรายงานการทํารายการที่ เก่ียวโยงกัน : กรรมการและผู้บริหารต้องตอบแบบชีแ้จงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ใน
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นประจําทกุปี เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสและมีความรอบคอบและระมดัระวงัในการทํา
ธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนัในรอบปี โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัสง่แบบชีแ้จงรายการและรวบรวมข้อมลู 

 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง : มีการรายงานครัง้แรกภายใน 30 วนั
นบัจากวนัเข้าดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี สําหรับกรณีท่ีระหว่างปี กรรมการ
หรือผู้บริหารรวมถึงบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมใด ๆ กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชกัช้า โดยระบขุ้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของ
สญัญา ช่ือของคูส่ญัญา และสว่นได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสญัญา เพ่ือความโปร่งใสในการเข้าทําธุรกรรมนัน้ 

 การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและ
ของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข
และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด ซึ่งเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีรวบรวมและจดัส่งสําเนารายงานการมี
สว่นได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

ทัง้นี ้ในปี 2559 CPN ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการกระทําความผิดของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการ
ใช้ข้อมลูภายในในทางมิชอบ 

 



 

 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 
 

ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงินดงักลา่วจดัทํา
ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุย
พินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  
  

คณะกรรมการได้จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่า
การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนเพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 
  

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วย
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
  

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบั
ท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
      

                   นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์
    ประธานกรรมการ 

 
 
 

นายปรีชา เอกคณุากลู 
                       กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุม่
บริษัท) และของเฉพาะบริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ตามลําดบั ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหตซุึง่ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชี
ท่ีสําคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุม่บริษัทและบริษัท ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของ ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้นําเ ร่ืองเหล่านี ม้าพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเหน็แยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้
 
การรับรู้รายได้ 
อ้างถงึหมายเหต ุ3 (ต) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการเป็นบญัชีท่ีมีจํานวน 
เงินท่ีเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน รายได้ดงักลา่วขึน้อยู ่
กบัสญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีมีจํานวนมาก ซึง่มี 
ความหลากหลายของข้อตกลงและเง่ือนไขในแตล่ะสญัญา  
รวมถงึการให้สว่นลดคา่เช่าและคา่บริการแก่ผู้ เช่า ดงันัน้ 
ความถกูต้องและครบถ้วนของการรับรู้รายได้ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าและสญัญาบริการดงักลา่ว 
เป็นเร่ืองท่ีข้าพเจ้าให้ความสําคญั 
 
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถงึ 

- การทําความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการรับรู้รายได้ 

โดยการสอบถามผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง และอา่นตวัอยา่งสญัญา 

เช่าและสญัญาบริการ เพ่ือทําความเข้าใจข้อตกลงและ 

เง่ือนไขท่ีสําคญั เพ่ือช่วยในการระบคุวามเส่ียงจากการรับรู้ 

รายได้ท่ีไมเ่หมาะสมท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้ประเภทตา่ง ๆ  

- การทดสอบการควบคมุภายในของระบบบญัชีรายได้ รวมถงึ 

การควบคมุหลกัท่ีควบคมุด้วยบคุคลากร ซึง่ได้แก่แตไ่มจํ่ากดั 

เพียงการควบคมุการอนมุติัสญัญาเช่าและการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขของสญัญาเช่าและการบนัทกึข้อมลูเหลา่นีเ้ข้าสูร่ะบบ
บญัชี การควบคมุในการออกใบแจ้งหนีแ้ละการรับชําระเงิน  

การควบคมุการอนมุติัการให้สว่นลดคา่เช่าและการออก 

ใบลดหนี ้ 

- การทดสอบการควบคมุด้วยระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบั
กระบวนการรับรู้รายได้ด้วยความช่วยเหลือของผู้ เช่ียวชาญ 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเคพีเอม็จี ซึง่ทําการ 

ทดสอบการควบคมุระบบงานของการกําหนดราคาคา่เช่า 
ระบบงานของการออกใบแจ้งหนี ้และการเช่ือมโยงข้อมลู 

ไปยงัการบนัทกึบญัชีรับรู้รายได้ 

- การสุม่ทดสอบการบนัทกึรายได้จากการให้เช่าและ 

การให้บริการโดยเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบ ุ

ในสญัญาเช่า กบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องตลอดจนการรับชําระเงิน 

 และ 
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การรับรู้รายได้ 
อ้างถงึหมายเหต ุ3 (ต) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

 
ข้อมูลอืน่  
 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปีจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่
ตอ่ข้อมลูอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมลูอ่ืน
ตามท่ีระบขุ้างต้นเม่ือจดัทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัหรือไม ่ 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการดําเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานตอ่เน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถ
ดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 
 
ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทและบริษัท 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่
ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้
  
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของข้าพเจ้ารวมถงึ 
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเส่ียงท่ี
เกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้น
การแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท
และบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อ
สงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ี
เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของ
ข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงาน
ตอ่เน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้อง
ตามท่ีควร    

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคมุดแูล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมี
นยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้น
รายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียาก
ท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดงักลา่ว  
 
 
 
 
 
(บงกช อ่ําเสง่ียม) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
เลขทะเบียน 3684 
 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ 2560 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 
  บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบแสดงฐานะการเงนิ 

  ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย์หมุนเวียน             

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,487,781,567 2.8 2,577,733,661 2.5 2,488,945,220 2.4 

  เงินลงทนุชัว่คราว 1,285,220,512 1.4 1,748,018,000 1.7 714,829,937 0.7 

  ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 1,404,324,122 1.6 1,249,501,326 1.2 1,102,326,944 1.1 

  ลกูหนีอ่ื้น 1,840,825,306 2.1 1,548,803,230 1.5 1,924,457,452 1.8 

  โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา -   - 12,544,796 0.01 428,460,252 0.4 

  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั                       -              -   -          -   -        -    

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,018,151,507 7.9 7,136,601,013 6.9 6,659,019,805       6.4 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 5,443,526,858 6.1 5,517,303,574 5.4 6,156,103,669 5.9 

เงินลงทนุระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 66,250,000  0.1 66,250,000  0.1 66,250,000  0.1 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน     2,217,827 0.002 2,216,153 0.002 3,230,700 0.003 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 731,388,996 0.8 789,229,576 0.8 1,215,934,265 1.2 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 60,927,249,949 68.4 74,796,435,883 72.6 76,700,380,637 73.4 

ท่ีดิน อาคาร และ อปุกรณ์ 2,140,491,324 2.4 1,939,047,881  1.9 1,796,803,659 1.7 

สิทธิการเช่า 11,795,158,799 13.2 11,644,371,972 11.3 10,647,331,203 10.2 

สิทธิการใช้สินทรัพย์ 122,588,750 0.1 197,010,216 0.2 481,771,302 0.5 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 788,163,715 0.9 956,165,880 0.9 800,522,928       0.8 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 82,017,036,218 92.1 95,908,031,135 93.1 97,868,328,363 93.6 

รวมสินทรัพย์ 89,035,187,725 100.0 103,044,632,148 100.0 104,527,348,168 100.0 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

    บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

    งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หนีส้ินหมุนเวียน             

  เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 200,000,000 0.2 
   

-  - 
   

-  - 

  เจ้าหนีก้ารค้า  828,393,324  0.9 904,079,294 0.9 825,232,064 0.8 

  เจ้าหนีอ่ื้น 4,890,294,549 5.5 5,196,585,266 5.0 5,548,299,262 5.3 

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 4,387,061 0.005 -  -                         -  - 
  สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ปี 4,478,722,000 5.0 5,168,982,000 5.0 4,707,620,460 4.5 
  สว่นของเจ้าหนีส้ิทธิการเช่าท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ปี -              -   

   
33,333,333  

   
0.03  

   
-   

            
   -   

  สว่นของรายได้คา่เช่าและคา่บริการรับ
ลว่งหน้าท่ีถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึง่ปี 688,904,684 0.8 664,062,270 0.6 682,447,731 0.7 

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 253,605,371 0.3 372,496,734 0.4 725,980,066 0.7 

  เจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง 2,782,184,394 3.1 3,190,358,744 3.1 2,388,823,882 2.3 

     รวมหนีส้นิหมุนเวียน 14,126,491,383 15.9 15,529,897,641 15.1 14,878,403,465 14.2 

              

  หนีส้นิไม่หมุนเวียน              

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
   

-   -   -  -  -  -  

เงินกู้ ยืมระยะยาวอ่ืน  11,339,939,680         12.7  17,454,287,680 16.9  13,196,667,220 12.6  

เจ้าหนีส้ิทธิการเช่า -                -   300,000,000 0.3  300,000,000 0.3  

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 139,265,420 0.2  76,594,163 0.1  35,150,933 0.03  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  93,475,849 0.2  274,543,724 0.3  312,079,148 0.3  

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับลว่งหน้า 14,830,725,268 16.7  15,786,750,091 15.3  15,679,144,770 15.0  

เงินมดัจํารับจากลกูค้า 5,395,426,934 6.1  6,322,877,621 6.1  6,610,973,742 6.3  

ประมาณการหนีส้ินยะยะยาว 39,967,449 0.04  234,141,781 0.2  253,704,982 0.2  

เงินคํา้ประกนัสิทธิการเช่า 1,221,974,671 1.4  264,422,655 0.3  256,422,342 0.2  

    รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 33,160,775,271 37.2  40,713,617,715 39.5  36,644,143,137 35.1  

    รวมหนีส้นิ 47,287,266,654 53.1  56,243,515,356 54.6  51,522,546,602 49.3  
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

   ทุนจดทะเบยีน* 2,244,000,000   2,244,000,000   2,244,000,000   

   ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 2,244,000,000 2.5 2,244,000,000 2.2 2,244,000,000 2.1 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 8,558,557,850 9.6 8,558,557,850 8.3 8,558,557,850 8.2 

กําไรสะสม             

  จดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 224,400,000 0.3 224,400,000 0.2 224,400,000 0.2 

  ยงัไม่ได้จดัสรร 30,033,795,650 33.7 34,949,747,221 33.9 41,052,032,491 39.3 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น ( 40,044,888) (0.04) ( 40,111,532) (0.04) ( 41,943,210) (0.04) 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 727,212,459 0.8 864,523,253 0.8 967,754,435 0.9 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 41,747,921,071 46.9 46,801,116,792 45.4 53,004,801,566 50.7 

 รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 89,035,187,725 100.0 103,044,632,148 100.0 104,527,348,168 100.0 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

    บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

    งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและกาํไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 

  ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได้             

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 20,374,891,383 85.1 22,231,356,081 85.9 25,246,527,485 86.3 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 974,774,728 4.1 1,067,712,961 4.1 1,389,464,959 4.7 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 957,875,577 4.0 983,496,368 3.8 997,708,008 3.4 

รายได้จากการลงทนุ 61,441,989 0.3 24,447,379 0.1 26,996,313 0.1 

รายได้อ่ืน 1,583,861,906 6.6 1,564,835,958 6.0 1,600,219,458 5.5 

     รวมรายได้ 23,952,845,583 100.0 25,871,848,747 100.0 29,260,916,223 100.0 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย         

ต้นทนุการเช่าและบริการ 10,521,874,336 43.9 11,449,731,376 44.3 12,629,537,595 43.2 

ต้นทนุอาหารและเคร่ืองด่ืม 779,659,998 3.3 852,070,940 3.3 1,085,564,106 3.7 

ต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม 314,706,536 1.3 331,920,217 1.3 325,496,518 1.1 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 3,666,737,678 15.3 4,030,465,763 15.6 4,406,412,984 15.1 

       รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 15,282,978,548 63.8 16,664,188,296 64.4 18,447,011,203 63.0 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 8,669,867,035 36.2 9,207,660,451 35.6 10,813,905,020 37.0 

ส่วนแบ่งผลกาํไร(ขาดทุน)             

บริษัทร่วม 813,751,247 3.4 745,771,197 2.9 858,498,031 2.9 

การร่วมค้า ( 479,755) (0.002) 3,533,219 0.014  ( 5,579,079) (0.019) 

ต้นทนุทางการเงิน ( 676,751,105) (2.8) ( 508,714,089) (2.0) ( 633,460,339) (2.2) 

ภาษีเงินได้ ( 1,378,041,110) (5.8) ( 1,430,629,710) (5.5) ( 1,686,336,102) (5.8) 
กาํไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย 7,428,346,312 31.0 8,017,621,068 31.0 9,347,027,531 31.9 
(กําไร)ขาดทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใน
บริษัทย่อย ( 121,393,670) (0.5) ( 137,311,299) (0.5) ( 103,230,881) (0.4) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี 7,306,952,642 30.5 7,880,309,769 30.5 9,243,796,650 31.6 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

    บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

    งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและกาํไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 

 

  ตรวจสอบแล้ว 

   ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน       
  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่   
หน่วยงานตา่งประเทศ 1,438,915   ( 1,519,446)   ( 2,665,089)   
  การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมสทุธิของเงิน
ลงทนุเผ่ือขาย 2,252,214   1,452,802   833,411   
  ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ ประกนัภยัสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน                    -    ( 46,360,441)                        -    
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี- สุทธิจาก
ภาษี 3,691,129   ( 46,427,085)   ( 1,831,678)   

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7,432,037,441   7,971,193,983   9,345,195,853   
(กาํไร)ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ย่อย ( 121,393,670)   ( 137,311,299)   ( 103,230,881)   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 7,310,643,771   7,833,882,684   9,241,964,972   

          

กําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรต้นปี 25,195,199,173   30,033,795,650   34,949,747,221   

การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี*         

การเปล่ียนแปลงในสว่นได้เสียในบริษัทย่อย -   ( 816,168)   -    

เงินปันผลจ่าย ( 2,468,356,165)   ( 2,917,181,589)   ( 3,141,511,380)   

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิสําหรับปี 7,306,952,642   7,880,309,769   9,243,796,650   

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -   ( 46,360,441)   -    

กาํไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสิน้ปี 30,033,795,650   34,949,747,221   41,052,032,491   

กาํไรต่อหุ้น             

      กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิต่อหุ้น ข้ันพื้นฐาน                    1.63                         1.76                          2.06    
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

  บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบกระแสเงนิสด 

 
  ตรวจสอบแล้ว     
          ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

   กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน             
กําไรสทุธิสําหรับปี 7,428,346,312 34.1 8,017,621,068 58.2 9,347,027,531 65.0 
รายการปรบัปรุง             
คา่เส่ือมราคา 3,075,217,361 14.1 3,391,086,666 24.6 4,003,241,124 27.9 
กลบัรายการค่าเผ่ือจากการด้อยคา่ ( 66,250,000) ( 0.3) ( 166,226,531) ( 1.2) -  -  
คา่ตดัจําหน่ายสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้   
สินทรัพย์ 943,961,417 4.3 1,058,999,659 7.7 1,119,421,200 7.8 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
คา่หน่วยงานตา่งประเทศ 1,438,915 0.01 ( 1,519,446) (0.01) ( 2,665,089) ( 0.02) 
รายได้จากการลงทนุ ( 61,441,989) ( 0.3) ( 24,447,379) ( 0.2) ( 26,996,313) ( 0.2) 
ต้นทนุทางการเงิน 676,751,105 3.1 508,714,089 3.7 633,460,339 4.4 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) 4,995,182 0.02 ( 1,589,864) ( 0.01) 2,870,436 0.02 
ตดัจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  -   -  -   141,032,558 0.98 
ขาดทนุ (กําไร) จากการขายสินทรัพย์ ( 2,180,255) ( 0.01) 18,866,382 0.14 411,176 0.003 
กําไรจากการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่า
การเงิน 

   
-   

   
-   

   
-   

   
-   

   
-   

   
-   

รับรู้รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า ( 781,519,670) ( 3.6) ( 846,159,204) ( 6.1) ( 898,290,076) ( 6.2) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,914,845 0.1 26,641,365 0.2 43,033,944 0.3 
สว่นแบง่กําไรในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ( 814,231,002) ( 3.7) ( 749,304,416) ( 5.4) ( 852,918,952) ( 5.9) 
การปรับโครงสร้างบริษัท -            -    ( 816,168) ( 0.01) -  -  
(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริง 6,388,200 0.03 122,483,400 0.89 ( 9,800,700) ( 0.07) 
(กําไร) ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่
เคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 22,039,817 0.1 44,126,810 0.3 ( 28,417,965) ( 0.2) 
ประมาณการหนีส้ินจากการรือ้ถอนและ
การบรูณะ -   

   
-   2,321,342 0.02 -  -  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,378,041,110 6.3 1,430,629,710 9.7 1,686,336,102 11.7 
  11,837,471,348 54.4 12,831,427,483 93.1 15,157,745,315 105.5 
การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้น
ดําเนินงาน             
ลกูหนีก้ารค้า ( 179,645,516) ( 0.8) 156,412,660 1.1 144,303,945 1.0 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 
  บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     

  งบกระแสเงนิสด     
  ตรวจสอบแล้ว     
          ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

ลกูหนีอ่ื้น 353,597,763 1.6 58,240,832 0.4 ( 381,137,879) ( 2.7) 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการ
พฒันา 

   
-  

   
-  ( 12,544,796) ( 0.1) ( 265,258,697) ( 1.8) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน ( 356,852,821) ( 1.6) 38,026,757 0.3 26,897,752 0.2 
เจ้าหนีก้ารค้า 229,981,271 1.1 75,685,970 0.5 ( 151,263,758) ( 1.1) 
เจ้าหนีอ่ื้น ( 80,343,929) ( 0.4) 296,372,282 2.1 551,231,589 3.8 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับลว่งหน้า 11,041,789,801 50.7 1,777,341,613 12.9 809,070,216 5.6 
เงินมดัจํารับจากลกูค้า 210,468,899 1.0 927,450,687 6.7 288,096,121 2.0 
เงินคํา้ประกนัสิทธิการเช่า 387,400,000 1.8 60,879,890 0.4 -  -  
จ่ายคืนเงินคํา้ประกนัสิทธิการเช่า -               -   ( 1,000,134,070) ( 7.3) -  -  
จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน ( 3,990,580) ( 0.02) ( 3,524,040) ( 0.03) ( 5,498,520) ( 0.04) 
จ่ายภาษีเงินได้ ( 1,674,612,605) ( 7.7) ( 1,420,660,073) ( 10.3) ( 1,801,000,689) ( 12.5) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรม
ดาํเนินงาน 

21,765,263,631 100.0 13,784,975,195 100.0 14,373,185,395 100.0 

  กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน             
รับดอกเบีย้ 55,452,910 ( 0.4) 21,274,449 ( 0.1) 153,134,081 1.1 
รับเงินปันผล 758,498,606 ( 5.5) 736,601,082 ( 4.4) 742,497,636 5.2 
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพ่ิมขึน้)  ( 1,165,957,577) 8.4 ( 461,344,686) 2.8 1,034,021,474 7.2 
เงินจ่ายสทุธิซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า ( 2,033,904,960) 14.7 ( 60,943,382) 0.4 ( 528,248,779) ( 3.7) 
เงินจ่ายสทุธิซือ้เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -   -                             -   -    (2,253,770.00)  (0.02) 
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะ
ยาวอ่ืน -   

   
-                             -   

   
-   

   
1,200,000.00  

   
0.01  

ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ( 8,524,399,880) 61.5 ( 14,393,146,158) 85.9 ( 4,971,508,447) ( 34.6) 
ซือ้อาคารและอปุกรณ์ ( 126,455,967) 0.9 ( 55,908,605) 0.3 ( 152,298,592) ( 1.1) 
ซือ้สิทธิการเช่าและสิทธิการใช้สินทรัพย์ ( 1,373,930,647) 9.9 ( 815,638,596) 4.9 ( 252,653,147) ( 1.8) 
ขายสิทธิการเช่า และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทนุ 211,033,706 ( 1.5) 101,909,465 ( 0.6) 36,224,699 0.3 
จ่ายชําระเจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง ( 1,654,081,215) 11.9 ( 1,834,087,314) 10.9 ( 1,968,647,918) ( 13.7) 
จ่ายชําระเจ้าหนีค้า่สิทธิการเช่า -  -  -  -  ( 33,333,333) ( 0.2) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน ( 13,853,745,024) 100.0 ( 16,761,283,745) 100.0 ( 5,941,866,096) ( 41.3) 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 
 
  บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  งบกระแสเงนิสด 
 

  ตรวจสอบแล้ว     
          ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ             
จ่ายต้นทนุทางการเงิน ( 845,059,694) ( 3.9) ( 620,751,210) ( 4.5) ( 659,734,206) ( 4.6) 
เงินสดรับจากการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน
และผู้ลงทนุสถาบนั 7,500,000,000 34.5 21,885,000,000 158.8 800,000,000 5.6 
จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน
และผู้ลงทนุสถาบนั ( 11,322,942,000) ( 52.0) ( 15,280,392,000) ( 110.8) ( 5,518,982,000) ( 38.4) 
จ่ายชําระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน ( 1,281,894) ( 0.01) ( 770,989) ( 0.01) ( 385,967) ( 0.003) 
จ่ายเงินปันผล ( 2,507,590,041) ( 11.5) ( 2,916,824,652) ( 21.2) ( 3,141,005,868) ( 21.9) 
การได้มาซึง่สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุ 

   
(1,320) 

   
(0.00) 

   
(505) 

   
(0.00) 

   
301  

   
0.00  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ ( 7,176,874,949) 100.0 3,066,260,644 100.0 ( 8,520,107,740) ( 59.3) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
(ลดลง) เพิ่มขึน้- สุทธิ 734,643,658   89,952,094   ( 88,788,441)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั
ต้นปี 

1,752,178,399   2,487,781,567   2,577,733,661   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 
วันสิน้ปี 2,486,822,057   2,577,733,661   2,488,945,220   
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 
บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
 
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด 
 
ในระหวา่งปี 2559 กลุม่บริษัทได้มีการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สิทธิการเช่า และสิทธิ
การใช้สินทรัพย์ในราคาทนุเป็นจํานวนเงินรวม 6,602.5 ล้านบาท (2558: 18,198.4 ล้านบาท) ซึ่งในจํานวนนีก้ลุ่มบริษัท
ได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็นจํานวนเงินรวม 5,376.5 ล้านบาท (2558: 15,264.7 ล้านบาท)  และต้นทนุการกู้ ยืมท่ีเก่ียวข้องกบั
การได้มาของสินทรัพย์จํานวนเงินรวม 39.4 ล้านบาท (2558: 166.2 ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เป็นจํานวนเงินรวม 1,186.6 ล้านบาท (2558: 2,767.5 ล้านบาท)     
      
         
ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้มีการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สิทธิการเช่าและสิทธิการ
ใช้สินทรัพย์ในราคาทนุเป็นจํานวนเงินรวม 4,320.5 ล้านบาท (2558: 15,712.3 ล้านบาท) ซึ่งในจํานวนนีบ้ริษัทได้มาโดย
จ่ายเงินสดเป็นจํานวนเงินรวม 3,555.1 ล้านบาท (2558: 13,152.2  ล้านบาท) และต้นทนุการกู้ ยืมท่ีเก่ียวข้องกบัการได้มา
ของสินทรัพย์จํานวนเงินรวม 26.9 ล้านบาท (2558: 149.5 ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวนเงินรวม 738.5 ล้านบาท (2558: 2,410.6 ล้านบาท)    
     
         
ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาในราคาทนุเป็นจํานวนเงินรวม 
415.9 ล้านบาท (2558: 12.5 ล้านบาท) ซึ่งในจํานวนนีก้ลุม่บริษัทได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็นจํานวนเงินรวม 265.3 ล้านบาท 
(2558: 12.5 ล้านบาท)  และต้นทนุการกู้ ยืมท่ีเก่ียวข้องกบัการได้มาของสินทรัพย์จํานวนเงินรวม 1.2 ล้านบาท (2558: ไม่มี) 
และคงค้างเป็นเจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เป็นจํานวนเงินรวม 149.4 ล้านบาท (2558: ไมมี่)  
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ    

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย    

 ณ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 

LIQUIDITY RATIO     

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.50 0.46 0.45 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.37 0.36 0.29 

  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้าถวัเฉล่ีย (เทา่) 17.66 19.03 22.34 

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 20 19 15 

PROFITABILITY RATIO     

  อตัรากําไรขัน้ต้น(1) (%) 50.92% 50.87% 51.97% 

  อตัรากําไรสทุธิ(1)  (%) 28.86% 29.24% 30.70% 

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (2)  (%) 18.93% 18.12% 18.87% 

EFFICIENCY RATIO     

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%) 8.77% 8.21% 8.91% 

FINANCIAL POLICY RATIO     

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.13 1.20 0.97 

  อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (3) (เท่า) 0.29 0.39 0.28 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 40%  40%  40% 
 

หมายเหต:ุ  (1) อตัรากําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรสทุธิ ไมร่วมรายได้จากการลงทนุ และรายได้อ่ืน ท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจํา 

                 (2) อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นไมร่วมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 
                 (3) หนีสิ้นสทุธิท่ีมีภาระดอกเบีย้  ไมร่วมเงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้อง หลงัหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว  
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

  
14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

 ปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัว (GDP) 3.2% จาก 2.8% ในปี 2558 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่                       

1) การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในการลงทนุและเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ  

2) ความแข็งแกร่งของภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ด้านรายได้และจํานวนนักท่องเท่ียว แม้ว่าจะมี

เหตกุารณ์ระเบิดในภาคใต้และการจดัระเบียบการให้บริการของธุรกิจนําเท่ียว  3) การบริโภคภาคเอกชนฟืน้ตวัอย่างช้าๆ 

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจากราคาสินค้าเกษตรกรบางตวัท่ีปรับตวัสงูขึน้ และ 4) ภาวะการเงินในประเทศ               

ท่ีผ่อนคลายช่วยเอือ้ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจให้มีความต่อเน่ือง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอตัราดอกเบีย้

นโยบายไว้ระดบัต่ําท่ี 1.5% ตลอดปี 

 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CPN”) ดําเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้  

ปัจจุบัน CPN บริหารจัดการศูนย์การค้า 30 แห่ง โดยมีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิรวม 1.6 ล้านตารางเมตร (ตร.ม.) บริษัทฯ                  

ให้ความสําคญักบัการเพิ่มประสทิธิภาพในการสร้างรายได้ ทัง้จากการเปิดศนูย์การค้าใหม่ และการปรับปรุงศนูย์การค้า

ท่ีเปิดดําเนินการอยูแ่ล้ว ควบคูก่บัการบริหารต้นทนุการดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายในการบริหารอยา่งตอ่เน่ือง  

 

การดาํเนินธุรกจิในปี 2559: 

 บริษัทฯ เปิดศูนย์การค้าใหม่ 1 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ศูนย์การค้าท่ีครบวงจรแห่งแรก                   

ในนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์การค้าอันดับท่ี 30 ของ CPN และทําการปรับปรุงศูนย์การค้า 5 แห่ง รวมทัง้มีการ                     

ใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีภายในศูนย์การค้าในการทํากิจกรรมทางการตลาด การจัดโปรโมชั่น พืน้ท่ีโฆษณา เป็นต้น                   

เพ่ือสร้างการเติบโตของรายได้  โดยบริษัทฯ ยงัสามารถบริหารศนูย์การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอตัราการเช่าพืน้ท่ี

ศนูย์การค้าอยู่ในระดบัสงูท่ี  94% และอตัราค่าเช่าเฉล่ียท่ีเติบโตขึน้แม้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้

เช่าทา่มกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัอยา่งช้าๆ  

ศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในปี 2558 และปี 2559 – ปัจจยัหลกัในการสร้างการเติบโตของรายได้ศนูย์การค้าเปิดใหม่ในปี 

2558 ทัง้หมด 4 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง (พฤษภาคม) เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต (มิถุนายน) เซ็นทรัลพลาซา 

เวสต์เกต (สงิหาคม) และเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ (พฤศจิกายน) เป็นปัจจยัหลกัในการสร้างการเติบโตของรายได้ในปี

นี ้ด้วยอตัราการเช่าพืน้ท่ีกวา่ 95%  

 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้วยสินค้า

และบริการท่ีหลากหลาย ทัง้สนิค้าแฟชัน่, ร้านอาหารและคาเฟ่,  โรงภาพยนตร์ SF Cinema, Fun Planet, “ลานสขุนคร” 

ลานกิจกรรม, จดุให้บริการสําหรับครอบครัว ได้แก่ สนามเดก็เลน่ และ Features ขนาดยอ่มตา่ง ๆ, โซน Market-Market  

ตลาดไลฟ์สไตล์ในบรรยากาศกึ่งกลางแจ้ง และ “Co-Working Space” แห่งแรกในภาคใต้ ซึง่ได้ผลตอบรับท่ีดีทัง้จาก

ลกูค้าและผู้ เช่า ด้วยอตัราการเช่าพืน้ท่ี 87% ณ สิน้ปี 2559 
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การเพิ่มประสทิธิภาพของสนิทรัพย์ – ดําเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มมลูค่าให้กบัลกูค้า ร้านค้า สงัคม และเป็นการ

รักษารายได้จากการดําเนินงานตามปกติอยา่งยัง่ยืน 

 บริษัทฯ ทําการปรับปรุงใหญ่ (Major Renovation) 2 ศนูย์การค้า ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ

เซ็นทรัลมารีนา (เดิมช่ือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) และปรับปรุงย่อยท่ีเซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต 

และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ เช่น การปรับเปล่ียนร้านค้า การเพิ่มร้านค้าใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั การ Re-zoning การ

ตกแต่งภายในและภายนอก และการเพิ่มโซน Food Destination หรือการรวมศนูย์อาหาร ร้านอาหารต่าง ๆ และ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตเข้าไว้ในสถานท่ีเดียวกนัเพ่ือเพิ่มความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการของลกูค้าและเป็นจดุดึงดดูลกูค้า

ให้เข้ามาใช้บริการ 

o เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เปิดตวัอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนมิถุนายน 2559 หลงัปรับปรุงครัง้ใหญ่   

ในรอบ 20 ปี ภายใต้ธีม “The Best is Back” วางจดุยืนเป็นศนูย์การค้าระดบัพรีเม่ียมของกรุงเทพฯ  โซนตะวนัตก เพ่ือ 

สอดรับกบัความเจริญและวิถีการดําเนินชีวิตในยา่นนี ้ด้วยการปรับโฉมทัง้ภายนอกและภายในอาคาร และเพิ่มพืน้ท่ีขาย

ประมาณ 5,500 ตารางเมตร (ตร.ม.) หลงัการปรับปรุง และมีพืน้ท่ีโครงการรวมเป็น 360,00 ตร.ม. ใหญ่ท่ีสดุในฝ่ังธนบรีุ 

พร้อมท่ีจอดรถกว่า 4,500 คัน นอกจากนี  ้ยังได้ปรับโฉมร้านค้าเดิม และเพิ่มจํานวนร้านค้า ใหม่ ๆ ทัง้แฟชั่น และ

ร้านอาหารรวมกวา่ 200 แบรนด์  

o เซ็นทรัลมารีนา เปิดตวัอย่างเป็นทางการอีกครัง้เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบธีมมอลล์แห่ง

แรกในเมืองพทัยา หลงัปิดปรับปรุงตัง้แต่พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 6 เดือน เพ่ือพลิกโฉมให้สวยงาม ทนัสมยักว่าเดิม 

ด้วยแนวคิด “หมูบ้่านชาวประมงแถบยโุรป” (Fisherman Village) โดยเพิ่มแม่เหลก็ดงึดดูท่ีจะมาช่วยสร้างสีสนัมากมาย 

อาทิ ตลาดอาหารทะเลชัน้เลิศปรุงสดโดยเชฟ  ร้านขายสินค้าจากโรงงาน (Outlet)  สินค้าแฟชัน่กีฬา  ตลาดกลางแจ้ง 

“Market  Market” รูปแบบทนัสมยัสําหรับผู้ประกอบรายย่อย สอดรับกบัไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เน้น

เจาะกลุ่มคนพทัยาซึ่งเป็นวยัรุ่น วยัทํางาน รวมถึงกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติ โดยมีพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิ

เพิ่มขึน้ประมาณ 2,000 ตร.ม. มาอยู่ท่ี 17,300 ตร.ม. และอตัราการเช่าพืน้ท่ีในวนัเปิดโครงการอยู่ท่ี 80% และเพิ่มขึน้

เป็น 85% ณ สิน้เดือนมกราคม ปี 2560 

o เซน็ทรัลพลาซา บางนา เปิดตวัโฉมใหม่ปลายเดือนธันวาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “สิ่งท่ีดีท่ีสดุ เกิดขึน้

ได้ทกุช่วงเวลา ท่ีเซ็นทรัล บางนา” หลงัจากปรับปรุงโฉมทัง้ภายในและภายนอกศนูย์การค้า เพิ่มแบรนด์ระดบัพรีเม่ีย

มจากกลุ่มเซ็นทรัล แบรนด์แฟชัน่ และร้านอาหารชัน้นํา ซึ่งก่อนหน้านี ้เซ็นทรัลพลาซา บางนา ได้นําร่องเปิดตวั “โพโร

โระ อควาพาร์ค” สวนนํา้ลอยฟ้าระดบัโลก และ “คิดส์สเปซ” พืน้ท่ีสวนสนกุสําหรับเด็กเพ่ือจบักลุ่มเด็กและครอบครัว 

รวมถึง “ฟู้ ด พาทิโอ” อาณาจกัรอาหารสดุอลงัการ บนพืน้ท่ีกว่า 12,000 ตร.ม. อิ่มอร่อยกบัร้านค้ากว่า 80  ร้าน และ 

“ฟู้ ด บาโคน่ี” โซนร้านอาหารระดบัพรีเม่ียม ท่ีคดัสรรมาเฉพาะเพ่ือชาวบางนากว่า 20 ร้าน และได้เพิ่มร้านอาหารใหม่ ๆ 

มากมาย อาทิเช่น ร้านสกีุเ้รือนเพชร, ซชิู ฮิโระ เป็นต้น 
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o เซ็นทรัลเฟสตวัิล ภูเก็ต ได้ทําการปรับปรุงการตกแต่งและบรรยากาศในภาพรวมของพืน้ท่ีส่วนกลาง

ภายในศนูย์การค้า โดยจะมีการเพิ่ม Food Destination Zone ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 

o เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการ Food Patio ศนูย์อาหารครบวงจรแห่งใหม่ในไตรมาสท่ี 4 ปี 

2559 นี ้โดยเพิ่มร้านอาหารหลากสญัชาติ อาทิ อาหารไทยจากภัตตาคารมังกรหลวง หรืออาหารญ่ีปุ่ น เช่น Ganso 

Sushi,  ร้านซชิูในเครือ Sushi Den พร้อมเมนขูองหวาน อาทิ Gomango เป็นต้น 

o เซน็ทรัลเฟลตวัิล อีสต์วิลล์ เปิดให้บริการ เวอร์จิน้ แอคทีฟ สถานท่ีออกกําลงักายท่ีมีความทนัสมยั ใน             

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559  บนพืน้ท่ีขายรวมประมาณ 3,700  ตร.ม. แบง่เป็น 4 ชัน้ โดยสาขานีจ้ะเปิดให้บริการ     สระว่ายนํา้

และแอค็ทีฟ ครูว์ หรือฟิตเนสสําหรับเดก็อาย ุ7-15 ปีอีกด้วย  

 

การบริหารศูนย์การค้า– สร้างการเติบโตด้วยการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีภายในศนูย์การค้า 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการจดักิจกรรมการตลาด การจดัโปรโมชัน่และการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีภายใน

ศนูย์การค้า ได้แก่ การใช้พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีโฆษณา พืน้ท่ี convention hall พืน้ท่ีส่ือ และพืน้ท่ีโปรโมชัน่ โดยทํา

การตลาดเชิงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในทกุศนูย์การค้า เช่น การนําเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ การจดัประกวด 

การจดัการแข่งขนั การจดัฉลอง และการสมัมนา เป็นต้น เพ่ือดึงดดูความสนใจของผู้บริโภค และกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

เข้ามาจับจ่ายใช้สอยซือ้สินค้าและใช้บริการ เป็นการกระตุ้ นยอดขายให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางจัดงาน 

“SME Market Place” สง่เสริมสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพภายในศนูย์การค้าของ CPN  โดยเร่ิมท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา อดุรธานี เป็นแหง่แรก และได้ร่วมกบัเครือเซ็นทรัลจดังาน “SMEs Think Big” เพ่ือจบัคู่ธุรกิจระหว่าง SMEs และ

บริษัทฯ ภายในเครือเซน็ทรัล 

การบริหารต้นทุนทางการเงนิได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินอยู่ท่ี 3.14% ในปี 2559 ลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 3.33% ในปีก่อนหน้า เป็นผล

จากการใช้เคร่ืองมือทางการเงินได้อย่างเหมาะสมกบัภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ประกอบกบัทริสเรทติง้ได้คงอนัดบั

เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัชดุปัจจบุนัของบริษัทฯ ท่ีระดบั “AA-” สะท้อนถึงสถานะความเป็น

ผู้ นําในธุรกิจศนูย์การค้า ตลอดจนผลงานในการบริหารศนูย์การค้าท่ีมีคณุภาพสงู กระแสเงินสดท่ีสม่ําเสมอจากรายได้

คา่เช่าและคา่บริการ รวมถงึนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีมีความระมดัระวงั 

การเตบิโตแบบยั่งยืนเป็นหัวใจสาํคัญในการดาํเนินธุรกจิ  

 CPN ได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิกของดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices 

หรือ DJSI) หมวดอตุสาหกรรม Real Estate ในกลุม่ตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสาม 

สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการดําเนินธุรกิจท่ียัง่ยืนของ CPN ท่ีคํานึงถึงส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

รวมถงึการมีสว่นร่วมท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนสงัคมและชมุชนอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง 
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อีกทัง้ CPN ยงัได้รับการประเมินความยัง่ยืนโดยดชันี MSCI (Morgan Stanley Capital International) 

ติดต่อกนัเป็นปีท่ีสอง และได้รับการคดัเลือกอยู่ในดชันีความยัง่ยืนของ FTSE (Financial Times Stock Exchange) ใน

กลุ่ม Emerging Markets เป็นปีแรกอีกด้วย สะท้อนถึงความมุ่งมัน่และการให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจอย่าง

ยัง่ยืนของ CPN ทัง้มิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม อ้างอิงการประเมินความยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพย์ และการดําเนินการท่ียัง่ยืนในระดบัสากล 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน

ประจําปี 2559 หรือ Thailand Sustainability Investment 2016 ท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน แสดง

ถึงการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สงัคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ มี 

ESG ท่ีโดดเดน่ 

ขยายธุรกจิสู่การพัฒนาโครงการพืน้ที่แบบผสม (Mixed-use development)  

บริษัทฯ เลง็เห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการในลกัษณะพืน้ท่ีแบบผสม ท่ีมีทัง้โครงการท่ีอยู่อาศยั อาคาร

สํานกังาน และ โรงแรมอยูใ่นโครงการ เพ่ือสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าซึง่เป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

ในเดือนมกราคม ปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการท่ีพกัอาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้ช่ือ 

“ESCENT” บนท่ีดินบริเวณศนูย์การค้า 3 แห่ง คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และเซ็นทรัล

พลาซา ระยอง มลูค่าโครงการรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยโครงการทัง้ 3 แห่ง ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มียอด

จองซือ้เต็มทกุโครงการ อนัเน่ืองมาจากความโดดเด่นด้านทําเลท่ีตัง้และรูปแบบโครงการท่ีตรงตามความต้องการของ

ลกูค้า ทัง้นี ้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และคาดวา่จะเสร็จพร้อมโอนได้ในปี 2561 

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 29,234 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% เม่ือเทียบกับปีก่อน และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 
9,244 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% จากปีก่อน หากไม่นบัรวมรายการท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจําในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 บริษัทฯ 
จะมีรายได้และกําไรสทุธิรวมเพิ่มขึน้ 14% และ 19% ตามลําดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

รายการท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจําในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เป็นการบนัทกึรายได้อ่ืนจากการกลบัรายการค่าเผ่ือ

ด้อยคา่ของท่ีดินท่ีจงัหวดัขอนแก่นจํานวน 134 ล้านบาท (ดรูายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 10 สําหรับงวด

สามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558) 

ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของรายได้และกําไรสทุธิเป็นผลมาจาก 

 ผลประกอบการท่ีดีขึน้ของศนูย์การค้าเดิมหลายแหง่ โดยเฉพาะท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา หาดใหญ่ รวมถึง
ศนูย์การค้าอ่ืน ๆ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล-พลาซา ศาลายา เซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ และเซ็นทรัลพลาซา 
อดุรธานี เป็นต้น 

 การเปิดให้บริการเตม็ปีในปี 2559 ของ 4 ศนูย์การค้าใหมท่ี่เปิดดําเนินการในปี 2558 
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 รายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากศนูย์การค้าใหม ่1 แหง่ท่ีเปิดดําเนินการในปี 2559 

 รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของศนูย์การค้าท่ีปรับปรุงแล้วเสร็จ ได้แก่ เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซน็ทรัลมารีนา 

 ผลประกอบการท่ีดีของธุรกิจโรงแรม ทัง้โรงแรมฮิลตนั พทัยาและโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
อดุรธานี 

 ความมุง่มัน่ในการบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงการประหยดั
ตอ่ขนาดในการจดัซือ้จดัจ้างและการทําการตลาดร่วมกนัของศนูย์การค้าทัง้หมดภายใต้การบริหารของบริษัทฯ   

 
ผลการดาํเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2559  

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 4 ปี 2558  

บริษัทฯ มีรายได้รวม  7,487 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5% และมีกําไรสทุธิเท่ากบั 2,219 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16% เป็นผลมาจาก

ผลการดําเนินงานท่ีดีของศนูย์การค้าเดิม รายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากศนูย์การค้าใหม่และศนูย์การค้าท่ีได้รับการปรับปรุงใหม ่

รวมถึงการบริหารต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทัง้อตัรากําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรจาก

การดําเนินงานสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

 
เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 2% แต่มีกําไรสทุธิลดลง 5% โดยรายได้รวมเพิ่มขึน้จาก
เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ท่ีเปิดดําเนินการในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 และเปิดให้บริการเต็มไตรมาสสดุท้ายของปี 
และเซ็นทรัลมารีนาท่ีเปิดให้บริการอีกครัง้เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559 ขณะท่ีรายได้จากธุรกิจโรงแรมปรับลดลงในช่วง
ถวายความอาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชฯ และมีการยกเลิกการจดังานและกิจกรรมร่ืนเริง
ระหว่างช่วงถวายความอาลยัฯ เป็นระยะเวลา 100 วนั ทําให้จํานวนนกัท่องเท่ียวลดลงเลก็น้อย ขณะท่ีกําไรสทุธิลดลง
เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้ในไตรมาสสดุท้ายของทกุปี จากคา่ใช้จ่ายทางการตลาดในการเปิดศนูย์การค้า
และการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการในช่วงปลายปี รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรท่ีเพิ่มขึน้ด้วย  อย่างไรก็ตาม การ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายทางการตลาดในไตรมาสท่ี 4 ปีนีเ้พิ่มขึน้น้อยกวา่การเพิ่มขึน้ในปีท่ีผา่นมา 
 
 
สรุปผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม 30 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 13 โครงการ และต่างจงัหวดั 17 โครงการ) ศนูย์อาหาร 26 แห่ง อาคารสํานกังานให้เช่า 7 อาคาร และ
อาคารท่ีพกัอาศยั 1 โครงการ (รวม 11 ยนิูต) ซึ่งนับรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้โอนไปยงักองทุน CPNRF และกองทุน 
CPNCG แต่ยงัอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั
เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แหง่ (รวม 561 ห้องพกั) ซึง่ได้วา่จ้างบริษัทภายนอกท่ีมีความชํานาญให้เป็นผู้บริหารงานแทน 
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ณ สิน้ปี 2559  CPN ยงัคงรักษาอตัราการเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าของบริษัทฯ เฉล่ียในระดบั 94% สงูขึน้เลก็น้อย
จาก 93% ในไตรมาสก่อน จากการกลบัมาเปิดให้บริการอีกครัง้ของเซน็ทรัลมารีนา ซึง่มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีในระดบัสงู ณ 
วนัเปิดให้บริการท่ีระดบั 80%  
 
ตารางท่ี 1: สรุปพืน้ท่ีให้เช่าและอตัราการเช่าพืน้ท่ี 

จํานวน พืน้ท ีใ่หเ้ช่า

(ตร.ม.) ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59

ศูนย์การคา้ในกรุงเทพฯ 13 896,793  93% 93% 94%

ศูนย์การคา้ต่างจังหวัด 17 712,795  95% 92% 94%

รวม 30 1,609,588  94% 93% 94%

อตัราการเช่าพืน้ท ี ่(%)
ธุรกจิคา้ปลกี

 
  

จํานวน พืน้ท ีใ่หเ้ช่า

(ตร.ม.) ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59

อาคารสํานักงาน 7 170,487  98% 97% 97%

อาคารสําหรับพักอาศัย 1 1,567  30% 37% 21%

โรงแรม * 2 561 หอ้ง 76% 88% 83%

อตัราการเช่าพืน้ท ี ่(%)
ธุรกจิอืน่

 
*อตัราการเช่าพืน้ท่ีของธรุกิจโรงแรมเป็นคา่เฉล่ียของอตัราการเช่าพืน้ท่ีในแตล่ะไตรมาส 
 
 
รายได้รวม 

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจํานวน 25,247 ล้านบาท เติบโต 14% จากปีก่อน 
แม้วา่รายได้จากเซน็ทรัลมารีนา และเซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ลดลงในระหวา่งการปิดปรับปรุง ซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้มี
สาเหตหุลกัมาจากปัจจยัดงันี ้

• การเปิดให้บริการเตม็ปีในปี 2559 ของศนูย์การค้าใหมท่ี่เปิดดําเนินการในปี 2558 ได้แก่ เซน็ทรัลพลาซา 
ระยอง เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต  และเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ 

• รายได้จากศนูย์การค้าใหมท่ี่เปิดในปี 2559 คือ เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช  
• การเปิดให้บริการเตม็ปีของเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า หลงัการปรับปรุงแล้วเสร็จและเร่ิมทยอยเปิดให้บริการ

ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม ปี 2558 
• อตัราค่าเช่าเฉล่ียของโครงการศูนย์การค้าทัง้หมด ณ ปี 2559 อยู่ท่ี 1,559 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

หากไม่นบัรวมศูนย์การค้าใหม่ท่ีเปิดดําเนินการในปี 2558 และ 2559 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลเฟสติวลั 
ภเูก็ต เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช และศนูย์การค้าท่ีปิด
ปรับปรุง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลมารีนา อัตราค่าเช่าเฉล่ียของ
ศนูย์การค้าเดิมเพิ่มขึน้จาก 1,523 บาทต่อตารางเมตร เป็น 1,573 บาทต่อตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเติบโต 3.3% 
จากปีก่อน เป็นไปตามแนวทางท่ีบริษัทฯ ได้ให้ไว้ แต่ต่ํากว่าเป้าหมายการเติบโตของค่าเช่าท่ี 5% เป็นผลจากบริษัทฯ ได้
ให้ความช่วยเหลือแก่ร้านค้าผู้ เช่าในศนูย์การค้าบางแห่งในรูปของสว่นลดค่าเช่าเป็นการชัว่คราวในภาวะเศรษฐกิจท่ียงั
ชะลอตวัในปีท่ีผา่นมา อย่างไรก็ตาม อตัราค่าเช่าสําหรับการต่อสญัญาและสญัญาใหม่ยงัคงเติบโตได้โดยเฉล่ีย 5% ต่อ
ปี  
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รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมจํานวน 1,389 ล้านบาท เติบโต 30% จากปีก่อน
หน้า ส่วนใหญ่มาจากศนูย์อาหารเปิดใหม่ในปี 2558 และ 2559 ศนูย์อาหารใหม่ท่ีเซ็นทรัลมารีนา ศนูย์อาหารท่ีได้รับ
การปรับปรุงใหม ่เช่น ศนูย์อาหารท่ีเซน็ทรัลพลาซาป่ินเกล้า และเซน็ทรัลพลาซา บางนา รวมถึงผลประกอบการท่ีดีอย่าง
ตอ่เน่ืองของศนูย์อาหารเดิม เช่น ศนูย์อาหารท่ีเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เซ็นทรัล เฟสติวลั 
สมยุ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และเซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี เป็นต้น รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
ศนูย์การค้าเดิม (Same store revenues) เติบโตอยา่งมีนยัสําคญัท่ี 14% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 
 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึง่ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงแรมจํานวน 998 ล้านบาท เติบโต 1% จากปีก่อนหน้า จากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ท่ี
รักษาระดบัอตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยู่ท่ี 89% ในปี 2559 คงท่ีจากปีก่อนหน้า และอตัราค่าห้องพกัเฉล่ียสงูขึน้จากปีก่อน
หน้า แม้ว่าไตรมาสสดุท้ายของปีซึ่งเป็นช่วงเทศกาลท่องเท่ียวจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกกิจกรรมร่ืนเริงของเมือง
พทัยาในช่วงถวายความอาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เช่นเดียวกบัโรงแรมเซ็นทาราและ
คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี ท่ีมีอตัราค่าห้องพกัเฉล่ียสงูขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าและอตัราการเข้าพกัเพิ่มขึน้จาก 
61% ในปี 2558 เป็น 75%  จากงานประชมุสมัมนาของหน่วยงานภาครัฐและลกูค้าท่ีจองห้องพกัผา่นเวบ็ไซต์เพิ่มขึน้ 
 
ต้นทุนรวม 

ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการ 

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย และรักษาความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย ค่าซ่อมแซม ค่าเบีย้ประกนั และภาษี
โรงเรือนของทรัพย์สนิท่ีครอบครองไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้คา่เช่า 

บริษัทฯ มีต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการเทา่กบั 12,630 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากปีก่อน ซึง่น้อยกว่าการเพิ่มขึน้
ของรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจากการบริหารต้นทนุค่าสาธารณปูโภคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการมีสาเหตหุลกัมาจากปัจจยัดงันี ้

• ต้นทนุการดําเนินการและค่าเส่ือมราคาของโครงการใหม่และโครงการท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเปิดตวัในปี 2558 
รับรู้ต้นทนุเตม็ปีในปี 2559 

• ต้นทนุการดําเนินการและคา่เส่ือมราคาของศนูย์การค้าท่ีเปิดใหมใ่นปี 2559 
• คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาและคา่ใช้จ่ายบคุลากรท่ีเพิ่มขึน้โดยทัว่ไป  

ทัง้นี ้หากเทียบเฉพาะโครงการเดิม ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจ (คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 30% ของต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการทัง้หมด) ลดลง 8% จากปีก่อน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในมาตรการ
ประหยดัพลงังานท่ีบริษัทฯ ดําเนินมาอยา่งตอ่เน่ือง 
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ต้นทนุอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ต้นทนุอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ ต้นทนุทางตรงในการประกอบธุรกิจศนูย์อาหาร รวมถึงค่าเส่ือมราคาและค่า
ซอ่มแซมอปุกรณ์และงานตกแตง่ศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้า 

บริษัทฯ มีต้นทุนอาหารและเคร่ืองด่ืมเท่ากับ 1,086 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27% จากปีก่อน ตามการเพิ่มขึน้ของ
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยการเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการของศนูย์อาหารใหม่ใน
ศนูย์การค้าใหมแ่ละศนูย์อาหารท่ีได้รับการปรับปรุงใหมท่ี่เปิดดําเนินการในปี 2558 และปี 2559 ดงักลา่วข้างต้น 
 
ต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม 

ในปี 2559  บริษัทฯ มีต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมจํานวน 325 ล้านบาท ลดลง 2% จากปีก่อน 
เน่ืองจากต้นทนุค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (F&B) ลดลงตามยอดขาย F&B ท่ีลดลงและค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงจาก
ตําแหน่งงานท่ีวา่งลง 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลางและผู้ บริหาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
เคร่ืองใช้สํานกังานและของใช้สิน้เปลือง ค่าธรรมเนียมและค่าท่ีปรึกษา  ต่าง ๆ รวมถึงค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย
อปุกรณ์สํานกังานและสนิทรัพย์ของโรงแรม 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 เท่ากับ 4,406 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% จากปีก่อน เป็นผลจาก
ค่าใช้จ่ายบุคลากรท่ีเพิ่มขึน้ตามจํานวนพนักงานท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ  ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
ศนูย์การค้าใหม่ในปี 2558 และ 2559 และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสําหรับการเปิดตวัศนูย์การค้าใหม่และศนูย์การค้าท่ี
ปรับปรุงแล้วเสร็จ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัลพลาซา บางนา อย่างไรก็ตาม 
อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมลดลงมาอยู่ท่ี 15% จาก 16% ในปี 2558 
   
อัตรากาํไรขัน้ต้น และอัตรากาํไรจากการดาํเนินงาน 

บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) สําหรับปี 2559 เพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 49.2% จาก 48.0% ในปีก่อน 
ด้วยการบริหารควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ต้นทุนเพิ่มขึน้น้อยกว่าการเพิ่มขึน้ของรายได้ โดยเฉพาะ       
การเติบโตอยา่งแข็งแกร่งของทัง้รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ และรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเติบโต
ต่อเน่ืองในอัตราเลขสองหลกัโดยท่ีต้นทุนยังเติบโตน้อยกว่ารายได้ และต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมลดลง
แม้ว่ารายได้จะเติบโตขึน้ และมีอตัรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้เป็น 37.0% จาก 35.3% ในปี 2558  เป็นผลจาก
การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลง
ดงักลา่วข้างต้น  
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กาํไรสุทธิ 

ปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 9,244 ล้านบาท เติบโต 17% เม่ือเทียบกับปี 2558 หรือเติบโต 19%     
หากไมน่บัรวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึน้ในปี 2558 การเติบโตของกําไรสทุธิเป็นผลมาจาก 

• ผลประกอบการท่ีดีของศูนย์การค้าเดิม ซึ่งมีกําไรสุทธิเติบโตอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะเซ็นทรัลเฟสติวัล 
หาดใหญ่ ท่ีมีกําไรสทุธิเติบโตมากกวา่ปี 2558 ถงึ 3 เทา่ตวั รวมถึงศนูย์การค้าเดิมแห่งอ่ืน ๆ ท่ีมีกําไรสทุธิเติบโตในอตัรา
เลข 2 หลกั เช่น เซน็ทรัลเวิลด์ เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ และเซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี เป็นต้น 

• ผลประกอบการท่ีดีจากศนูย์การค้าใหมท่ัง้ 4 แหง่ท่ีเปิดดําเนินการในปี 2558 
• การเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม ทัง้โรงแรม     ฮิลตนั พทัยา และโรงแรม

เซน็ทาราและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ อดุรธานี 
• ความสามารถในการบริหารต้นทนุและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในปี

ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ดําเนินมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง ทําให้ต้นทนุและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 
ในอตัราท่ีต่ํากว่าการเพิ่มขึน้ของรายได้ โดยเฉพาะต้นทนุค่าสาธารณปูโภคท่ีเพิ่มขึน้เพียง 1% (ต้นทนุค่าสาธารณปูโภค
ของศนูย์การค้าเดิมท่ีลดลงถึง 8%) และค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้เพียง 9% จากปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ ยงัคง
รักษาระดบัอตัรากําไรในระดบัสงูได้แม้บริษัทฯ ยงัคงขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง สะท้อนถึงการบริหารควบคมุต้นทนุอย่าง
มีประสทิธิภาพและการประหยดัตอ่ขนาด 

ในภาพรวมการเติบโตของกําไรสทุธิเม่ือเทียบกบัปีก่อน มีการเติบโตเป็นท่ีน่าพอใจโดยเติบโต มากกวา่การ
เติบโตของรายได้ 
 
สรุปผลการดาํเนินงานทางการเงนิไตรมาสที่ 4 ปี 2559 

เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเท่ากบั 2,219 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16% เป็นผลจาก
ผลประกอบการท่ีเติบโตของศนูย์การค้าเดิม เช่น เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี และเซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี เป็นต้น 
ผนวกกับรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากศูนย์การค้าใหม่และศูนย์การค้าท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเปิดดําเนินการในปี 2558 รวมถึง
ความสามารถในการบริหารต้นทนุและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่า
และให้บริการจํานวน 6,492 ล้านบาท เติบโต 8% และรายได้จากธุรกิจศนูย์อาหารจํานวน 362 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18% 
จากศูนย์อาหารหลายแห่ง ทัง้ในโครงการใหม่และในโครงการท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเปิดตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 รวมถึง 
Food Patio ท่ีเซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ  

 
ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการในไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 อยูท่ี่ 3,273 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% จากการบนัทกึต้นทนุของ

โครงการเปิดใหม่และโครงการท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเปิดให้บริการตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของ             
ค่าเส่ือมราคาของโครงการใหม่ ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 1,329 ล้านบาท ลดลง 1% จากค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดท่ีลดลงในระหวา่งช่วงถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชฯ 

อัตรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 48.7% จาก 46.9% ส่วนใหญ่มาจากการบริหารควบคุมต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ทุกต้นทุนเพิ่มขึน้น้อยกว่าการเพิ่มขึน้ของรายได้ โดยเฉพาะต้นทุนค่าสาธารณูปโภคท่ีลดลง 7% 
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แม้วา่จํานวนศนูย์การค้าจะเปิดให้บริการเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกบัอตัรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 33.7%  จาก 
31.8% ในปีก่อน เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า บริษัทฯ มีกําไรสทุธิลดลง 5% จากการเพ่ิมขึน้ตามฤดกูาลของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยบริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและบริการเพิ่มขึน้ 3% จากเซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช ท่ีเปิดให้บริการเต็มไตรมาส และเซ็นทรัลมารีนาท่ีมีพืน้ท่ีเช่า อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าท่ีสูงขึน้
ภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ รวมถึงผลประกอบการท่ีดีของศูนย์การค้าเดิม เช่น เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และ
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เป็นต้น และมีรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึน้ 1% จากศูนย์อาหารใหม่ท่ี
เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ขณะท่ีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมคงท่ีเป็นผลจากเหตกุารณ์
สําคญัในเดือนตลุาคม  

ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 4% สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุการดําเนินการและค่าเส่ือมราคา
ของโครงการใหมท่ี่เปิดตวัในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 รับรู้เตม็ไตรมาสในไตรมาสนี ้ต้นทนุสว่นเพิ่มของโครงการปรับปรุงใหม่
ท่ีเปิดให้บริการในไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 และต้นทนุคา่ซอ่มบํารุงประจําปีท่ีมกัเกิดขึน้ในไตรมาสท่ี 4 ของทกุปี และบริษัทฯ 
มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 22% ซึง่สาเหตหุลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายบคุลากรสงูขึน้เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและจาก
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในช่วงสิน้ปี รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสําหรับการเปิดตวัศนูย์การค้า
เซน็ทรัลมารีนาในไตรมาสท่ี 4  

อตัรากําไรขัน้ต้นลดลงมาอยู่ท่ี 48.7% จาก 49.3% จากต้นทุนค่าเส่ือมราคาของศูนย์การค้าใหม่และ
ศนูย์การค้าหลงัปรับปรุงแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ปี 2559 รวมถึงต้นทนุการซ่อมบํารุงสงูขึน้ใน
ไตรมาสท่ี 4 ซึ่งเป็นช่วงการซ่อมบํารุงประจําปี  และอตัรากําไรจากการดําเนินงานลดลงเป็น 33.7% จาก 37.2% 
เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากคา่ใช้จ่ายการตลาดและการสง่เสริมการขายท่ีสงูเป็นปกติในช่วงปลายปีของ
ศนูย์การค้าต่าง ๆ รวมทัง้การเพ่ิมจํานวนพนกังานเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึน้ของ
คา่ใช้จ่ายการตลาดยงัคงเพิ่มขึน้น้อยกวา่การเพิ่มขึน้ในปีท่ีผา่นมา 
 
14.2 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 

สนิทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 104,527.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 
1,482.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.4% โดยสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจากโครงการท่ีเปิดระหว่าง
ปี 2559 และโครงการระหวา่งการพฒันา 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  – ประกอบด้วย เงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามและ 
เงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 2,488.9 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 88.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.4% โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู้ ยืม
ระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระ และการจ่ายชําระคา่ก่อสร้างพฒันาโครงการ 
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เงนิลงทุนช่ัวคราว – เงินลงทนุชัว่คราวของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด และตราสาร
ทนุประเภทหลกัทรัพย์เผ่ือขาย โดย ณ สิน้ปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 714.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2558 จํานวน 1,033.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น  59.1% โดยนโยบายในการลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราวคือ ลงทนุในตราสา
ทนุท่ีมีความเส่ียงต่ํา และสภาพคลอ่งสงู เช่น พนัธบตัรรัฐบาล และกองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุในตราสารภาครัฐและตราสาร
หนีภ้าคเอกชนท่ีมีความเส่ียงไมส่งูมาก 

ด้านคุณภาพเงนิลงทุน – บริษัทฯ ได้ปรับมลูคา่ราคาบญัชีตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ณ วนัสิน้ปีแล้ว 
 
ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ – ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 1,102.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 
จํานวน 147.2 ล้านบาท หรือ 11.8% โดยส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการติดตามหนีไ้ด้ดีขึน้ โดยในปี 2559 มี
ระยะเวลาในการเก็บเงินเร็วขึน้เป็น 15 วนั (ปี 2558 มีระยะเวลาการเก็บเงินเฉลีย่ 19 วนั) 

ด้านคุณภาพลูกหน้ี – บริษัทฯ แสดงมลูค่าลกูหนีก้ารค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัค่าผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดย
บริษัทฯ มีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกบัการ
ชําระหนีใ้นอนาคตของลกูค้าตามความเหมาะสม  ลกูหนีจ้ะถกูตดัจําหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหนีส้ญู บริษัทฯ ไม่มี
การกระจกุตวัของความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีจํานวนลกูหนีก้ารค้าจํานวนมากและอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนเกณฑ์ในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอย่างสม่ําเสมอเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  ซึง่ปัจจบุนัพบว่าเกณฑ์ท่ีใช้ยงัมีความเหมาะสมอยู่ สําหรับนโยบายปัจจบุนั
ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการให้เครดิตลกูหนี ้  ได้แก่ 

1. เรียกเก็บเงินมดัจําคา่เช่าลว่งหน้าจากลกูค้า เพ่ือเป็นประกนัยอดเงินค้างชําระ โดยเงินมดัจําค่าเช่าขึน้อยู่กบัระยะเวลา
สญัญาเช่า 

2. นโยบายท่ีบริษัทใช้ในการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญู บริษัทพิจารณาจากลกูหนีร้ายตวัท่ีมีหนีค้้างชําระนานเกินกว่า 
12 เดือน โดยพิจารณาประกอบกบัเงินมดัจําคา่เช่าจากลกูหนีร้ายดงักลา่ว โดยหากเห็นว่าลกูหนีไ้ม่มีความสามารถ
ในการชําระหนีแ้ละเงินมดัจําค่าเช่าไม่เพียงพอกับหนีค้้างชําระ บริษัทจะพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญทัง้
จํานวน 

3. บริษัทฯ มีวิธีปฏิบติัในการติดตามหนีค้้างชําระ โดยวิธีการติดตามทวงถามท่ีรัดกุมเป็นขัน้ตอนตัง้แต่การโทรศพัท์
แจ้ง การไปพบท่ีร้านค้า การออกจดหมายทวงหนี ้ การเจรจาประนอมหนี ้จนกระทัง่การดําเนินการทางกฎหมาย 
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รายงานลูกหนีค้้างชาํระ และเงนิมัดจาํรับ (งบการเงนิรวม) 

 

 
 ทีม่า: 1. บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 
        2. เงินมดัจํารบัจากลูกคา้ทีมี่ยอดคา้งชําระเกินวนัครบกําหนดชําระดงักล่าวขา้งตน้ ครอบคลมุจํานวนเงินของลูกหนีที้เ่กินวนัครบ
กําหนดชําระ 
 
ลูกหนีอ่ื้น – ประกอบด้วย  รายได้ค้างรับ  ลูกหนีก้รมสรรพากร  ลูกหนีอ่ื้น  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  และอ่ืนๆ                             
โดย ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 1,924.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 375.7 ล้านบาท หรือ 24.3 % ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากเงิน
จ่ายเงินลว่งหน้าคา่ก่อสร้างโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั และรายได้ค้างรับรอเรียกเก็บร้านค้า 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า – กลุ่มบริษัทฯมียอดเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ สิน้ปี 2559 
จํานวน 6,156.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 638.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.6% โดยมาจากการเพิ่มทนุของกิจการร่วม
ค้า Central Plaza I-city Real Estate Sdn. Bhd. ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศมาเลเซีย  528.2 ล้านบาท เพ่ือรองรับ
การพฒันาโครงการในประเทศมาเลเซีย และสว่นเเบง่กําไร (ขาดทนุ) ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจํานวน 852.9 ล้าน
บาท และลดลงจากรายได้เงินปันผลระหวา่งปี 742.3 ล้านบาท 
 
เงินลงทุนระยะยาว-กิจการที่ เก่ียวข้องกัน – บริษัทฯ แสดงราคาด้วยราคาทุนหกั ค่าเผ่ือการด้อยค่า ซึ่ง ณ สิน้ปี 
2559 มีจํานวนเงิน 66.3 ล้านบาท ซึง่ไมเ่ปล่ียนแปลงจากปี 2558 โดยประกอบด้วย 
 เงินลงทนุในบริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั มีสดัสว่นความเป็นเจ้าของ ร้อยละ 15 หรือคิดเป็นมลูค่าเงิน

ลงทนุ 66.3 ล้านบาท ซึง่ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาในอสงัหาริมทรัพย์ 

 เงินลงทนุในบริษัท อยธุยาเกษตรธานี จํากดั มีสดัส่วนความเป็นเจ้าของ ร้อยละ 12  หรือคิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุ 
50.4 ล้านบาท ซึง่ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาในอสงัหาริมทรัพย์ โดยมลูค่าเงินลงทนุดงักล่าว ได้หกัค่าเผ่ือ
การด้อยคา่ทัง้จํานวน เน่ืองกิจการดงักลา่ว ในปัจจบุนัไมมี่การดําเนินกิจการใดๆ 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 % เพิ่มขึน้ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท)  (ลดลง) 

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 230.2 262.2 (12.2%) 

เกินวนัครบกําหนดชําระ :    
น้อยกวา่ 3 เดือน 568.1 635.2 (10.6%) 

3-6 เดือน 93.7 168.0 (44.2%)  

6-12 เดือน 75.1 92.0 (18.4%) 

มากกวา่ 12 เดือน 161.9 115.9 39.7% 
ลูกหนีก้ารค้ารวม ก่อนหักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 1,129.0 1,273.3 (11.3)% 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 26.7 23.8 12.2% 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 1,102.3 1,249.5 (11.8%) 

เงนิมัดจาํรับจากลูกค้าที่มียอดค้างชาํระเกนิวัน 
   ครบกาํหนดชาํระ 5,758.6 5,518.0 4.4% 
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 เงินลงทนุในบริษัท สแควร์ริทซ์ พลาซ่า จํากดั มีสดัส่วนความเป็นเจ้าของ ร้อยละ 12 หรือคิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุ 
15.0 ล้านบาท  ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาในอสงัหาริมทรัพย์ โดยมลูค่าเงินลงทนุดงักลา่วได้หกัค่าเผ่ือ
การด้อยค่าทัง้จํานวน  เน่ืองจากกิจการดงักล่าว ในปัจจบุนัไม่มีการดําเนินกิจการใดๆ  โดยบริษัทคาดว่าการหกัค่า
เผ่ือการด้อยค่าดงักล่าวจะไม่เป็นการถาวร เน่ืองจากบริษัทสแควร์ริทซ์ พลาซ่า จํากดัเป็นบริษัทท่ีเข้าไปลงทนุใน
บริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั ซึง่มีผลประกอบการท่ีคอ่นข้างดีในปัจจบุนั 

 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  –  ประกอบด้วยทรัพย์สินทางการค้าท่ีให้เช่าแก่บคุคลท่ีสาม ซึง่สว่นประกอบสําคญั
คือโครงการศนูย์การค้า อาคารท่ีพกัอาศยั อาคารสํานกังาน และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาของบริษัท  (ยกเว้น
อาคารสํานกังาน และศนูย์การค้าโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งแสดงอยู่ในหมวดสิทธิการ
เช่า)  บริษัทฯ  มีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 76,700.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,904.0 
ล้านบาท  หรือคิดเป็น 2.5%  จากโครงการท่ีเพิ่งเปิดดําเนินการ, โครงการระหว่างพฒันาและโครงการระหว่างการ
ปรับปรุงใหม่  ซึ่งเพิ่มขึน้ระหว่างปี 5,862.2 ล้านบาท  ลดลงจากค่าเส่ือมราคาประจําปี 3,721.9  ล้านบาท และการ
จําหน่าย /ตดัจําหนา่ย 236.3 ล้านบาท  โดย ณ สิน้ปี 2559  มีมลูคา่ยติุธรรมของ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุรวมสิทธิ
การเช่า(บางส่วน) มีราคาประเมิน 167,688 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 10,588 ล้านบาท (ซึ่งมลูค่ายติุธรรมประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ โดยวิธี “Income Method, DCF Technique”สําหรับโครงการท่ีเปิดดําเนินการแล้ว  และราคาต้นทนุใน
การก่อสร้างสําหรับโครงการใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งการพฒันา)  (ปี 2558: 157,100 ลา้นบาท ) 
 
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ –  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้ในการดําเนินงานของ โรงแรมฮิลตนั พทัยา และ
โรงแรมเซน็ทารา อดุรธานี บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ - สทุธิ ณ สิน้ปี 2559  จํานวน 1,796.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2558 จํานวน 142.2 ล้านบาท  หรือ 7.3% โดยในระหว่างปีได้ลงทนุเพิ่มขึน้ 158.6 ล้านบาท ลดลงจากค่าเส่ือมราคา
ประจําปี 281.3 ล้านบาท  และจากการจําหน่าย/ตดัจําหน่าย 19.5 ล้านบาท 
 
สิทธิการเช่า –  ส่วนใหญ่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานระยะยาว ประกอบด้วย อาคาร
สํานกังานและ ศนูย์การค้าโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวและบางโครงการของอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 10,647.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 997.0 ล้านบาท หรือ 8.6% โดย
เพิ่มขึน้ระหว่างปี 260.2 ล้านบาท ลดลงจากค่าตดัจําหน่ายและหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานระยะยาว 1,257.2 
ล้านบาท  
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สิทธิการใช้สินทรัพย์ -สว่นใหญ่ได้แก่ Sky Walk สําหรับโครงการเซ็นทรัลเวิลด์, ทางเดินใต้ดินเช่ือมเข้าศนูย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9 และ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  และ สิทธิการใช้ประโยชน์จากสถานีไฟฟ้าย่อยเพ่ือ
เพิ่มประโยชน์การผลติไฟฟ้า โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 481.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2558 จํานวน 284.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 144.5% โดยระหวา่งปีเพิ่มขึน้ 321.4 ล้านบาท และลดลงจากค่าตดัจําหน่าย
ระหวา่งปี 36.6 ล้านบาท 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี –กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ สิน้ปี 2559 จํานวน  
1,215.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 426.7 ล้านบาท หรือ 54.1% ซึง่สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากการหกักลบรายการ
ทางภาษี, เงินมดัจํารับจากลกูค้า, ขาดทนุสะสม, ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และรายการอ่ืนๆ 
 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน –  บริษัทมีสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2559  จํานวน 800.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2558 จํานวน 155.6 ล้านบาท คิดเป็น 16.3% โดยสว่นใหญ่เกิดจาก 
 รายได้ดอกเบีย้ค้างรับ ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 0 บาท ลดลง 135.5 ล้านบาท คิดเป็น 100% จากการรับชําระ

ดอกเบีย้ตามจาก  บริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั ทัง้จํานวน 

 ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 0.9 ล้านบาท ลดลง  457.6 ล้านบาท คิดเป็น 99.8% สว่นใหญ่
จากการได้รับคืนภาษีของ บจ.เซน็ทรัลพฒันา เชียงใหม ่

 เงินมดัจําและค่าสิทธิและเงินประกนัสิทธิการเช่า ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 167.1  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 48.6 ล้านบาท 
คิดเป็น 40.9% 

 เงินประกนัสทิธิการเช่า ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 0.6 ล้านบาท ลดลง 42.6 ล้านบาท คิดเป็น 98.6 % 

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและสิทธิการเช่า ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 631.9 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้  431.5 ล้านบาท คิดเป็น 215.3% 

 
หนีส้นิรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 51,522.5 ล้านบาท ลดลง 4,721.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
8.4% จากปี 2558 โดยสว่นใหญ่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมตามกําหนดชําระ 
 
เงินกู้ยืม – ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ จํานวน 17,904.3 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 4,719.0 
ล้านบาท หรือ 20.9% โดยในระหวา่งปี 2559 บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน จํานวน 800.0 ล้านบาท เพ่ือใช้
เป็นเงินทนุสําหรับการพฒันาโครงการใหม ่ และจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม จํานวน 5,519.0 ล้านบาท   

ณ สิน้ปี 2559 เงินกู้ ยืมท่ีมีภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมอตัราดอกเบีย้คงท่ีในสดัสว่น 72% และอตัรา
ดอกเบีย้ลอยตวัในสดัสว่น 28% และมีอตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัอยูท่ี่ 3.14% ตอ่ปี  
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รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า–  รวมทัง้สว่นท่ีหมนุเวียนและไมห่มนุเวียน ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการรับลว่งหน้า จํานวน 16,361.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน  89.2 ล้านบาท คิดเป็น 0.5% โดย
ลดลงจากการรับรู้รายได้ระหว่างปี จํานวน 898.3 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากการรับเงินรายได้รับลว่งหน้า จํานวน 809.1 
ล้านบาท 
 
เจ้าหนีก้ารค้า – ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้า 825.2 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2558 จํานวน 78.8 ล้านบาท 
คิดเป็น 8.7% โดยสว่นใหญ่เกิดจากสาขาท่ีเปิดดําเนินการใหมใ่นปี 2559 
 
เจ้าหนีอ่ื้น – ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนีอ่ื้น 5,548.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 351.7 ล้านบาท คิดเป็น 
6.8% โดยสว่นใหญ่เกิดจาก 
 เจ้าหนีอ่ื้น ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 1,976.3 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2558 จํานวน 89.1  ล้านบาท คิดเป็น 4.3% 

 เงินประกนัผลงานค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 1,949.7  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 74.9 ล้านบาท 
คิดเป็น 4.0% 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 1,055.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 168.0 ล้านบาท คิดเป็น 
18.9%  

 รายได้รับล่วงหน้า ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 156.3 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 39.2 ล้านบาท คิดเป็น 
33.5% 

 ดอกเบีย้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 142.0 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 13.1 ล้านบาท คิดเป็น 
10.2% 

 เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 142.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 
จํานวน 142.5 ล้านบาท คิดเป็น 100%  

 อ่ืนๆ ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 125.6 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 3.1 ล้านบาท คิดเป็น 2.5% 

 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย 726.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นจํานวน 
353.5  ล้านบาท หรือ 94.9% โดยเพิ่มขึน้จากภาษีเงินได้นิติบคุคล จํานวน 1,686.3 ล้านบาท และจากการปรับปรุงภาษี
เงินได้รอการตดับญัชี 468.2 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายชําระภาษี 1,801.0 ล้านบาท 
 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  - ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 35.2 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2558 จํานวน 41.4 ล้านบาท หรือ 54.1% เน่ืองจากการบนัทกึปรับปรุงผลต่างของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสญัญาเช่าทางการเงิน  โดยเพิ่มขึน้จากกําไรจากการให้เช่าภายใต้สญัญา
เช่าการเงิน 112.9 ล้านบาท และลดลงจากการหกักลบรายการของภาษี 71.5 ล้านบาท 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน – ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 312.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นจํานวน 37.5 ล้านบาท หรือ 13.7%  โดยเพิ่มขึน้การขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  43.0 ล้านบาท และลดลงจากผลประโยชน์จ่าย 5.5 ล้านบาท 
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เงนิมัดจาํรับจากลูกค้า - ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 6,611.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นจํานวน 288.1 ล้านบาท 
หรือ 4.6% สว่นใหญ่เกิดจากโครงการท่ีเปิดดําเนินการในปี และโครงการท่ีจะเปิดในอนาคต  
 
ประมาณการหนีส้ินระยะยาว - ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 253.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นจํานวน 19.6 ล้าน
บาท หรือ 8.4% เกิดจากการประมาณการการรือ้ถอนพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัลพลาซา 
ศาลายา ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่า  

 
เงนิคํา้ประกันสิทธิการเช่า - ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 256.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็นจํานวน 8.0 ล้านบาท 
หรือ 3.0% โดยเกิดจากการทยอยรับรู้รายได้ทัง้จํานวน 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 53,004.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 6,203.7 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 13.3% โดยเพิ่มขึน้จากผลการดําเนินงานในระหวา่งปี และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล   
 
ทุนจดทะเบียน – ในปี 2559 จํานวน 2,244,000,000 บาท ซึง่เท่ากบัในปี 2558 โดยแบ่งเป็นหุ้นละ 0.50 บาท จํานวน 
4,488,000,000 หุ้น  
 
กาํไรสะสม 

 กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร -  ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสะสม 41,052.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6,102.3 ล้าน
บาท หรือ 17.5% จาก ณ สิน้ปี 2558 ดงันี ้
1) เพิ่มขึน้จากกําไรสทุธิประจําปี 2559 จํานวน 9,243.8 ล้านบาท   (คิดเป็นกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน     
    2.06 บาท/หุ้น) 
2) ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 3,141.5 ล้านบาท (0.70 บาทตอ่หุ้น)  
     ซึง่จ่ายในปี 2559 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม) – ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อย 967.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 103.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.9%  เน่ืองจากสว่นแบ่งกําไรจากบริษัท
ยอ่ยท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการเซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น และโครงการเซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 
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14.3 ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 
 
ภาพรวมอัตราส่วนทางการเงนิ 
 
Liquidity Ratio 
 

o อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
ในปี 2559 เท่ากบั 0.45 เท่า ลดลงเลก็น้อยจากปี 2558 ซึง่เท่ากบั 0.46 เท่า เป็นผลมาจากเงินสด, เงินฝาก
ธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินลงทนุชัว่คราว ลดลง เน่ืองจากได้นําเงินมาจ่ายชําระคืนเงินกู้ ใน
ระหวา่งปี และรายจ่ายเพ่ือการลงทนุพฒันาโครงการใหม ่และปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม 

อย่างไรก็ดี ด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีสว่นใหญ่เป็นรายได้ตามสญัญา และมีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานเป็นบวกเสมอ บริษัทฯ จึงมีสภาพคล่องเพียงพอ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีวงเงินกู้ ระยะสัน้
และระยะยาว กบัสถาบนัการเงิน ท่ียงัไม่เบิกใช้รวม 9,391 ล้านบาท และมีวงเงินตัว๋เงินระยะสัน้ คงเหลือ 
4,875 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 14,266 ล้านบาท เพ่ือไว้สํารองสําหรับลงทนุโครงการใหม่ๆ   

 
o อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 

ในปี 2559 เท่ากบั 0.29 เท่า ลดลงจากปี 2558  ซึง่เท่ากบั 0.36 เท่า เป็นการพิจารณาสินทรัพย์หมนุเวียน ซึง่
ไม่รวมลูหกนีอ่ื้นและโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ของโครงการท่ีพักอาศัยคอนโดมีเนียม
โครงการเอสเซ็นท์ เม่ือเทียบกับหนีส้ินหมุนวียน มีค่าลดลง เน่ืองจากเงินสด, เงินฝากธนาคารและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เช่น เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง เน่ืองจากได้นําเงินมาจ่ายชําระคืนเงินกู้ ในระหว่างปี และ
รายจ่ายเพ่ือการลงทนุพฒันาโครงการใหม ่และปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม  

 
o อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้าถวัเฉล่ีย 

ในปี 2559 เทา่กบั 22.34 เทา่ เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่เทา่กบั 19.03 เทา่ โดยเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก
รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ อนัเน่ืองมาจาก 

 •   การเปิดให้บริการเตม็ปีในปี 2559 ของศนูย์การค้าใหมท่ี่เปิดดําเนินการในปี 2558 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา
ระยอง เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต  และเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ 

• รายได้จากศนูย์การค้าใหมท่ี่เปิดในปี 2559 คือ เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช  
• การเปิดให้บริการเตม็ปีของเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า หลงัการปรับปรุงแล้วเสร็จและเร่ิมทยอยเปิดให้บริการ

ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม ปี 2558 
 

o ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 
ในปี 2559 เท่ากบั 15 วนั ลดลงจากปี 2558 ซึง่เท่ากบั 19 วนั  เน่ืองจากรายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ โดย
บริษัทฯ มีประสทิธิภาพในการจดัเก็บเงินจากลกูค้าได้ดีขึน้ 
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Profitability Ratio 

 
o อตัรากําไรขัน้ต้น  (ไมร่วมรายได้จากการลงทนุ และรายได้อ่ืน ท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจํา) 

ในปี 2559 เท่ากบั 51.97% เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่เท่ากบั 50.87% เน่ืองมาจากรายได้จากการดําเนินงานท่ี
เพิ่มขึน้ รวมถึงความสามารถในการบริหารต้นทนุของบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิภาพดีขึน้ โดยบริษัทฯ มีอตัรากําไร
ขัน้ต้นท่ีมัน่คงและสม่ําเสมอ เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
 

o อตัรากําไรสทุธิ (ไมร่วมรายได้จากการลงทนุ และรายได้อ่ืน ท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจํา) 
ในปี 2559 เท่ากบั 30.70% เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึ่งเท่ากบั 29.24% เน่ืองมาจากอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ 
และสว่นแบง่กําไรจากการลงทนุใน CPNRF และ CPNCG ท่ีเพิ่มขึน้ในปีนี ้
 

o อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย) 
ในปี 2559 เท่ากบั 18.87% ซึ่งเพิ่มขึน้เลก็น้อย จากปี 2558 ซึง่เท่ากบั 18.12% เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ในสว่น
ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ยงัคงสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเน่ือง 
และสามารถสร้างผลกําไรได้มากขึน้เพียงพอตอ่การเติบโตของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

Efficiency Ratio 
 

o อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 
ในปี 2559 เท่ากบั 8.91%  ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่เท่ากบั 8.21% เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในสินทรัพย์ จากโครงการศนูย์การค้าซึง่ได้เปิดดําเนินการไปแล้ว รวมทัง้มีการปรับปรุงศนูย์การค้าอย่าง
ต่อเน่ือง  และมีการขยายการลงทนุโครงการใหม่ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มขึน้ และ
รักษาประสทิธิภาพในการบริหารสนิทรัพย์ ดีขึน้ 
  

Financial Policy Ratio 
 

o อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2559 เท่ากบั 0.97 เท่า ซึง่ลดลงจากปี 2558 ซึง่เท่ากบั 1.20 เท่า เน่ืองจากหนีส้ินท่ีลดลงจากการจ่าย
ชําระคืนเงินกู้ ในระหวา่งปี และสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากกําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้ 

โดยอตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น  ยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา และเป็นไปตามเง่ือนไขการดํารงสถานะทางการเงิน 
ตามข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้ , สญัญากู้ เงิน และสญัญาคํา้ประกนัตา่งๆ (ไมเ่กิน 2.5 เทา่) 

o อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2559 เท่ากบั 0.28 เท่า ซึง่ลดลงจากปี 2558  ซึ่งเท่ากบั 0.39 เท่า เน่ืองจากหนีส้ินท่ีลดลงจากการจ่าย
ชําระคืนเงินกู้ ในระหวา่งปี และสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากกําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้ 
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โดยอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามเง่ือนไขการดํารงสถานะ
ทางการการเงิน ตามข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ , สญัญากู้ เงิน และสญัญาคํา้ประกนัต่างๆ (ไม่เกิน 1.75 เท่า) ซึ่ง
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 0.28 เท่า ถือว่ามีความเส่ียงท่ีต่ํามาก 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงด้วยนโยบายทางการเงินอย่างระมดัระวงั โดยจดัโครงสร้างเงินทนุให้
มีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นต่ํา คือไมใ่ห้เกิน 1 เทา่ 

o อตัราการจ่ายเงินปันผล 
ในปี 2559 เท่ากบั 40% เท่ากบัปี 2558  ซึง่บริษัทฯ สามารถบริหารจกัารได้ดี ทําให้ผลประกอบการกําไรจาก
การดําเนินงานเติบโตใกล้เคียงกบัปีก่อน   โดยบริษัทฯ ได้สํารองกําไรจากการดําเนินงานส่วนท่ีเหลือไว้ใช้ใน
การขยายธุรกิจ ตามแผนงานของบริษัทฯ 

 
 

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
 
 

รายจ่ายลงทุน 
 
ปี 2559 บริษัทฯ ใช้เงินลงทนุ (CAPEX) เท่ากบั 9,191 ล้านบาท ประกอบด้วยการลงทนุเพ่ือปรับปรุงและเพิ่มมลูค่า
โครงการท่ีมีอยู่เดิมจํานวน 2,733 ล้านบาท และการซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคตและการพฒันาโครงการใหม่
จํานวน 6,458 ล้านบาท 

 
รายจ่ายลงทุนค่าที่ดนิและค่าก่อสร้างในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ 

โครงการ ปี 2559 

(ล้านบาท) 

เซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ 139 

เซน็ทรัลพลาซา ระยอง 195 
เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต 229 

เซน็ทรัลพลาซา  เวสต์เกต 619 
เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ 657 
เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 718 

เซน็ทรัล ไอ-ซิตี ้ 711 
โครงการอาคารพกัอาศยั 473 

 
โครงการ ปี 2559 

 
(ล้านบาท) 

ปรับปรุงโครงการปัจจบุนั 2,733 

โครงการใหม่ 2,717 
ทีม่า : บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
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กระแสเงนิสด และแหล่งที่มาของทุน 

กระแสเงนิสด 
 กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานปี 2559 และปี 2558 จํานวน 14,373.2 ล้านบาท และ 13,785.0 ล้านบาท 

ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 588.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้  4.3% จากปี 2558 เน่ืองจากมีการเปิดให้บริการเต็มปีในปี 2559 ของ
ศนูย์การค้าใหม่ท่ีเปิดดําเนินการในปี 2558 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เซ็นทรัลพลาซา เวสต์
เกต  และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์  รวมถึงรายได้จากศูนย์การค้าใหม่ท่ีเปิดในปี 2559 คือ เซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช  และการเปิดให้บริการเต็มปีของเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า หลงัการปรับปรุงแล้วเสร็จและเร่ิมทยอยเปิด
ให้บริการตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม ปี 2558 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุปี 2559 และปี 2558 จํานวน 5,941.9 ล้านบาท  และ 16,761.3 ลดลง 10,819.4  
ล้านบาท หรือลดลง  64.6% จากปี 2558  โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้นําเงินไปลงทุน สําหรับการปรับปรุงโครงการ
ศูนย์การค้าปัจจุบันซึ่งเปิดดําเนินการแล้ว และพฒันาโครงการใหม่ๆ หลายโครงการ (รายละเอียดท่ีแสดงไว้ในส่วน
รายจ่ายลงทนุ)  โดยในปี 2559 มีการชําระเงินเพ่ือลงทนุ ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559  มีการเปิดดําเนินการ
ศนูย์การค้าใหม่เพียง 1 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ในขณะท่ีปี 2558 มีการลงทนุในโครงการซึ่งเปิด
ดําเนินการในปีดงักล่าว จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง, เซ็นทรัล  เฟสติวลั ภเูก็ต, เซ็นทรัลพลาซา 
เวสต์เกต และเซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์  
นอกจากนีใ้นปี 2560 มีแผนการลงทนุพฒันาศนูย์การค้าใหมซ่ึง่จะเปิดดําเนินการในปี 2560 จํานวน 3 แห่ง คือ เซ็นทรัล
พลาซา นครราชสีมา, เซน็ทรัลพลาซา มหาชยั และเซน็ทรัลภเูก็ต   

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินปี 2559 จํานวน  8,520.1 ล้านบาท  โดยในปี 2558 กระแสเงินสดจากกิจกรรม
จดัหาเงินได้มา จํานวน 3,066.3 ล้านบาท ลดลงจํานวน 11,586.4 ล้านบาท  หรือลดลง 377.9% จากปี 2558 โดย
กิจกรรมหลกัๆ ในปี 2559 เป็นการเบิกเงินกู้  จํานวน 800 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ ยืม จํานวน 5,519.0 ล้านบาท   และ
การจ่ายเงินปันผล 3,141.0 ล้านบาท  

แหล่งที่มาของทุน  
สว่นของหนีส้นิ 
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงิน 800 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 300  ล้านบาท และเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน  500 ล้านบาท นอกจากนีมี้การชําระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกนั 
และเงินกู้ ยืมเม่ือครบกําหนด จํานวน 5,519.0 ล้านบาท  โดย ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เท่ากับ 
17,904 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
รายละเอียดหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ประเภทหนีส้นิ จํานวนเงิน
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา     
ครบกําหนด 

หลกัประกนั 

เงินกู้ ยืมระยะยาว  6,047 2560-2563 ไมมี่   
หุ้นกู้ ไมมี่ประกนัและไมด้่อยสทิธิ 11,750 2560-2565 ไมมี่ 

กองทนุรวมธุรกิจไทย 5 107 มี.ค. 2561 ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 
โครงการเซน็ทรัลพลาซา บางนา 

รวม 17,904   
หมายเหต:ุ อตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียเท่ากบั 3.14%    
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่กําหนดจะจดัขึน้ในเดือนเมษายน 2560 ให้มีการจ่ายเงินปันผล
จํานวน 0.83 บาทตอ่หุ้น (จํานวนเงินรวม 3,725 ล้านบาท) เพิ่มขึน้จาก 0.70 บาทตอ่หุ้น (จํานวนเงินรวม 3,142 ล้าน
บาท) ในปี 2558 โดยเงินปันผลดงักลา่วคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี 40.3% ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานปกติ
สําหรับปี 2559 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
ในปี 2559 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่สํานกังาน
สอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัเป็นจํานวนเงินรวม  6, 600,000 บาท และผู้สอบบญัชีอ่ืนให้แก่ บริษัทท่ีประเทศฮ่องกง 
23,300 ดอลล่าร์ฮ่องกง และบริษัทท่ีประเทศมาเลเซีย 23,300 มาเลเซียริงกิต (คิดเป็นเงินรวมประมาณ 294,305 
บาท) ดงันัน้รวมจ่ายทัง้หมด 6,894,305 บาท 

 
2. คา่บริการอ่ืน (Non-Audit fee) 

 ในปี 2559 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) จ่ายคา่ตอบแทนให้คําปรึกษาการลงทนุตา่งประเทศ จํานวน      
 72,395.95 ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินประมาณ 2,568,797 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท  ขอรับรองวา่ 
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญั
ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่วและบริษัทได้
แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 24 มกราคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบ
ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

(4) ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ หรือ นางสาวปิยะดา สขุเอมโอษฐ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสาร
นีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ หรือ นางสาวปิยะดา สขุเอมโอษฐ์ กํากบั
ไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
  ช่ือ                ตําแหน่ง             ลายมือช่ือ   

 
 
นายปริญญ์      จิราธิวฒัน์         กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท                    
 
 
นายปรีชา         เอกคณุากลู  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท             
 
 
ผู้ รับมอบอํานาจ : 
 
 
นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่               

 สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเส่ียง 
 
นางสาวปิยะดา  สขุเอมโอษฐ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายบริหารการเงิน              



 

 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ อายุ 76 ปี  

ตาํแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

28 มีนาคม 2543 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็น 0.0738%)  

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 22,293,200 หุ้น (คิดเป็น 0.4967%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นพ่ีของนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม  

        จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของนายกอบชยั  จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศองักฤษ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2552 – 2556 ประธานกรรมการกํากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2558 - สมัมนา Chairman Forum 2015 (R-CF) ครัง้ท่ี 1/2015 

ปี 2549 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 55/2006 

ปี 2543 - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

- เอกสารแนบ 1 ‐



 

 

2. นายไพฑูรย์  ทวีผล  อายุ 66 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

10 กรกฎาคม 2545 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2553 – 2555 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษัท บิ๊กซีซเูปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2551 – 2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ปี 2551 – 2554 นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

ปี 2551 – 2554 รองประธาน มลูนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, กรรมการอิสระ  

บริษัท สมบรูณ์ แอด็วานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท เซน็ คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จํากดั 

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซ่ี บาย จํากดั (มหาชน) 

 

 

 



 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2559 - สมัมนา CAC Conference 1/2016 

   ‐ สมัมนา National Director Conference 1/2016 

  - สมัมนา Director Luncheon Briefing 2/2016 

ปี 2558 - สมัมนา Director Luncheon Briefing 1/2015 

  - สมัมนา National Director Conference 2015 

  - สมัมนา Director Luncheon Briefing 4/2015 

  - สมัมนา CAC Conference 2015 

  - สมัมนา Directors Forum 2/2015 

ปี 2555 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

ปี 2553 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

  - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

  - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 

  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 

ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

ปี 2551 - หลกัสตูร Chartered Director Class (R-CDC) 

ปี 2548 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

  - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

 ปี 2546 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

ปี 2559 - สมัมนา CG Forum 1/2016 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ปี 2558 - สมัมนา CG Forum 1/2015 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  - สมัมนา Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability  

    โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  - สมัมนา The 2015 Asian Roundtable on Corporate Governance โดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบั 

  หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 



3. นายการุณ  กติตสิถาพร อายุ 69 ปี 
ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
10 เมษายน 2552 

การถือหุ้นในบริษัท  
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ 

 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)   
  นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี 2550 – 2557 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ปี 2552 – 2554 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ปี 2551 – 2554 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
- ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องค์การมหาชน) 
- กรรมการกฤษฎีกา สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2556 - หลกัสตูร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) 
   ‐ หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
ปี 2554 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) 
  - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
ปี 2552 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
  - หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) 
ปี 2551 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 
ปี 2549 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 8 



 

4. นางโชตกิา  สวนานนท์ อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

25 กนัยายน 2558 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี  จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา   
 - ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2557 – 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ปี 2552 – 2557 กรรมการผู้ อํานวยการ, ประธานอนกุรรมการบริหารเงินลงทนุ, อนกุรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ -  

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลสิ จํากดั 
- กรรมการ, ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านการเงิน สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2558 - Risk Management Committee Program (RMP) 

   ‐ หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

ปี 2549 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 10 
- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (หลกัสตูร วปส.) รุ่นท่ี 5 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 20 

 

 



 

5. นายวีรวัฒน์  ชุตเิชษฐพงศ์ อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

21 เมษายน 2559 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2553 – 2559 กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

ปี 2546 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

ปี 2555 – 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท อกัษร เอด็ดเูคชัน่ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท อลัฟ่า แอบโซลทู จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2559 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 

ปี 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. นายสุทธิเกียรต ิ จริาธิวัฒน์ อายุ 74 ปี 
ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

10 กรกฎาคม 2545 
การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็น 0.5046%) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ 
- เป็นพ่ีของนายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์,   
  นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน์ และนางนาถยา  จิราธิวฒัน์ 
- เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 
- เป็นน้าของนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
 - ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล South West Essex Technical College ประเทศองักฤษ 

 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี 2557 – 2559 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สมาคมการค้าไทยไหหลํา 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- ท่ีปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนญู 
- กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- กรรมการ บริษัท ห้างเซน็ทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั 
- กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จํากดั 
- กรรมการ บริษัท โพสต์ - เอซีพี จํากดั 
- กรรมการ บริษัท โพสต์ - ไอเอม็ พลสั จํากดั 
- กรรมการสมาคม สมาคมการค้าไทยอตุสาหกรรมเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2551 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 1 
- หลกัสตูรการจดัการสมยัใหม่ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 1   
 



 

7. นายสุทธิชาต ิ จริาธิวัฒน์ อายุ 71 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

10 กรกฎาคม 2545 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 12,972,400 หุ้น (คิดเป็น 0.2890%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 9,318,200 หุ้น (คิดเป็น 0.2076%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของนายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

  และนางนาถยา  จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี St. Joseph’s College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2552 – 2557 กรรมการกํากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- รองประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

- กรรมการ, เหรัญญิก สมาคมกีฬาบิลเลียดแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการ มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2547 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2546 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) 

  - หลกัสตูร Board and CEO Assessment 

ปี 2543 - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 11 

 

 

 

 



 

8. นายสุทธิศักดิ์  จริาธิวัฒน์ อายุ 71 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

10 กรกฎาคม 2545 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็น 0.6316%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของนายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และ 

   นางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลกาเมนท์แฟคทอร่ี จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เพลนิฤดี จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลเทรดดิง้ จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2550 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ – 

 

 

 



 

9. นายสุทธิธรรม  จริาธิวัฒน์ อายุ 69 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

1 มีนาคม 2538 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็น 0.5964%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ และ 

   นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 
- กรรมการ บริษัท บิ๊กซีซเูปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการอิสระ บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัล พลาซา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลโฮลดิง้ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลบั จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2546 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 13 

 

 

 



 

10. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ อายุ 60 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

- กรรมการนโยบายความเส่ียง 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

1 มีนาคม 2538 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 27,105,400 หุ้น (คิดเป็น 0.6040%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 113,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0025%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นหลานของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์, 

   นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์  

   และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นลกูพ่ีลกูน้องของนายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ และนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2555 – 2559 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ปี 2545 – 2556 กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

- กรรมการ บริษัท ห้องอาหารซากรุะ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลแอ๊ดวานซ์ซิสเต็ม จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2557 - สมัมนา National Director Conference (NDC) 

ปี 2544 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 21 

 

 

 



 

11. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ อายุ 54 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

- กรรมการนโยบายความเส่ียง 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

1 มีนาคม 2538 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็น 0.9391%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0043%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นหลานของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์, 

   นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์  

   และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นลกูพ่ีลกูน้องของ นายกอบชยั  จิราธิวฒัน์ และนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2547 – 2555 ท่ีปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่(MAI) 

ปี 2546 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

ปี 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ หอการค้าไทย 

- คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

- กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

- กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

 

 

 

 



 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2553 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

  - หลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 

ปี 2550 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

  - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and  Risk Management (MIR) 

ปี 2549 - หลกัสตูร Chief Financial Officer (CFO) 

ปี 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

  - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

ปี 2543 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการปฏิบติัการจิตวิทยา ฝ่ายอํานวยการ รุ่นท่ี 73 จากสถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนกับริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 4  

  จากสถาบนัพระปกเกล้า 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 1 ปี 2547 

- หลกัสตูรกระบวนการผู้บริหารความยติุธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 13 ปีการศกึษา 2551 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. นายปรีชา  เอกคุณากูล อายุ 58 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- กรรมการนโยบายความเส่ียง 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

25 เมษายน 2557 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0001%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาอตุสาหการและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2555 – 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 

ปี 2546 – 2556 กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

   บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2548 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

ปี 2547 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 7 ปี 2551 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. นายสุทธิภัค  จริาธิวัฒน์ อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่ง 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 25,589,600 หุ้น (คิดเป็น 0.5702%) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของ นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์,                                         
นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของ นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 
- เป็นอาของ นายกอบชยั จิราธิวฒัน์, นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 
- เป็นน้าของ นายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- Mini MBA สาขาอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Executive MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2552 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั 

(มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 - ไมมี่- 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2544 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- Advance Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Real Estate Investment สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 24 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.)รุ่นท่ี 5 
- หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 9 สถาบนั
พระปกเกล้า 

- The Seven Habits of Highly Effective People, Franklin Covey 

 



 

14. นางสาววัลยา  จริาธิวัฒน์ อายุ 55 ปี  

ตาํแหน่ง 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 17,199,200 หุ้น (คิดเป็น 0.3832%)  

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของ นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์,                                        
นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของ  นางนาถยา  จิราธิวฒัน์ 
- เป็นอาของ นายกอบชยั จิราธิวฒัน์, นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 
- เป็นน้าของนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2548 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง  

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

นายกสมาคม สมาคมศนูย์การค้าไทย 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- Advanced Management  Program, Executive Course, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรภมิูพลงัแผน่ดิน รุ่นท่ี 3 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 25 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวทิย์  อายุ 44 ปี  

ตาํแหน่ง 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเส่ียง 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 54,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0012%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 24,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0005%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชีและบริหารความเส่ียง  

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2545 - หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) รุ่นท่ี 2 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- Finance for Executives Program, INSEAD Business School, France 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. นางปณิดา  สุขศรีดากุล อายุ 61 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี  2554 – 2555 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั 

(มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ -  

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. นางรัตนา  อนุนตการุณ อายุ 57 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขาย 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทัว่ไป) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2557 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานบริหารสนิค้า  

   บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

ปี 2549 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหารสินค้า 

   บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. พันตรีนฤต รัตนพเิชฏฐชัย อายุ 57 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรชัน้นายร้อยทหารช่าง กรมทหารช่าง 
- หลกัสตูรชัน้ ผบ. พนัทหารช่าง กรมทหารช่าง 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2547 - 2556 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาโครงการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2557 - หลกัสตูร เสริมสร้างผู้จดัการยคุใหม่ (MMP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการเป็นนกัวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. นางนาถยา  จริาธิวัฒน์ อายุ 53 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 17,102,200 หุ้น (คิดเป็น 0.3811%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของ นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์,                                          

นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของ นายกอบชยั จิราธิวฒัน์, นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศฝร่ังเศส 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2553 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. เรืออากาศเอกกรี  เดชชัย อายุ 53 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการพิเศษ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2552 – 2556 ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการปฏิบติัการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. ดร.ณัฐกติติ์ ตัง้พูลสนิธนา อายุ 52 ปี 

ตาํแหน่ง 

 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

- ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ การส่ือสารการตลาด The University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ วิทยานิพนธ์ (การสร้างมาตรฐานโทรทศัน์ไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2549 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ -  

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- อนกุรรมการ การจดัการข้อมลูการส่ือสาร และประชาสมัพนัธ์ภายใต้คณะกรรมการพฒันา ขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ 

- กรรมการ การประปานครหลวง 
- กรรมการอํานวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 



 

22. นายชนวัฒน์  เอือ้วัฒนะสกุล อายุ 44 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 17,504,866 หุ้น (คิดเป็น 0.3900%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นหลานของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์,                                          

นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์                                

และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นลกูพ่ีลกูน้องของนายกอบชยั  จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน/Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern 

California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2556 - 2559 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง  

   บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- Advance Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 



 

รายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการของบริษัท 

1. นางสาวอัมพาวีร์  ชมภูพงษ์เกษม อายุ 40 ปี  

ตาํแหน่ง 
- เลขานกุารบริษัท 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท 

1 พฤษภาคม 2559 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี)  
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่- 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาโท สาขาบญัชีบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

2551 – 2559 ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2559 - สมัมนา Executive Briefing 2/2016 
ปี 2558 - สมัมนา Anti-Corruption Seminar 3/2015 
ปี 2558 - สมัมนา Director Forum 2/2015 
ปี 2556 - หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 5/2013) 
ปี 2556 - สมัมนา Anti-Corruption Focus Group 3/2013 

ปี 2556 - สมัมนา Collective Action Against Corruption Conference 1/2013 
ปี 2555 - สมัมนา National Director Conference 1/2012 
ปี 2554 - สมัมนา Compensation Survey Seminar 1/2011 
ปี 2553 - หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP4/2010) 
ปี 2552 - สมัมนา Compensation Survey Seminar 1/2009 
ปี 2550 - หลกัสตูร Company Secretary Program FPCS/2007 
 ปี 2550 - หลกัสตูร Board Performance Evaluation (CG Workshop 2/2007) 
ปี 2549 - หลกัสตูร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop 1/2006) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

ปี 2558 - สมัมนา GRI Certified Training Course based on G4 reporting Guidelines  
  โดย ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเูปอส์ 

ปี 2547 - หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 9  
    โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัสมาคมบริษัทจดทะเบียน 

- เอกสารแนบ 1 - 
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1 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  

2 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์                          

3 นายสุทธิเกียรต ิจิราธิวัฒน์ 

4 นายสุทธิชาต ิจิราธิวัฒน์ 

5 นายกอบชัย จิราธิวัฒน์                               

6 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                     

7 นายปรีชา เอกคุณากูล                              

8 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 

9 นายไพฑูรย์ ทวีผล 

10 นางโชตกิา สวนานนท์ 

11 นายวีรวัฒน์ ชุตเิชษฐพงศ์ 

12 นายการุณ กิตตสิถาพร 

13 นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์       

14 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์                      

15 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์                           

16 นางนาถยา จิราธิวัฒน์  

17 นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์   

18 นายโยธิน บุญดเีจริญ 

19 นายเจตรศิริ บุญดเีจริญ 

20 นายเปรมชัย กรรณสูต 

21 นายทวีผล คงเสรี 

22 นายเจริญ จิรวิศัลย์ 

23 นายพีระพล พัฒนพีระเดช  

24 นายนพดล พัฒนพีระเดช  

25 นายชนวัฒน์ เอือ้วัฒนะสกุล                  

26 นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ 

27 เรืออากาศตรีเอกกรี เดชชัย   

28 นายคุณายุธ เดชอุดม 

29 Ms.Puan  Sri Tey Siew Thuan  

30 Mr.Soon  Thien  Suan 

31 Ms.Leong Wai Yin     

32 Mr.Razali Bin Abdul Rashid     

หมายเหต ุ1) จดทะเบียนเลิกบจ. เซ็นทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส และได้โอนกิจการไปยัง บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี ้เม่ือวันที่ 12 ตลุาคม 2559 และขณะนีอ้ยู่ระหว่างการชาํระบัญชี
   2) เดมิคือ บจ. หลังสวนเรียลตี ้ได้เปล่ียนช่ือเป็น บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี ้เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2559  
   3) บจ. ซีพีเอ็น เอสเตท เป็นบริษัทจัดตัง้ขึน้ใหม่ เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน - เอกสารแนบ 3 -

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา

ณ 31 ธ.ค. 2559 ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

(ปี)

น.ส. นงลกัษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ 42 ปี - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร

ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2011 - 2015 ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)

สํานกัตรวจสอบภายใน - The Master of Commerce in International Business 2008 - 2011 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)

The University of New South Wales 2007 - 2008 Supervisor Internal Audit – Asia AAPC (Thailand) Limited

- Endorsed Internal Auditing Program 2005 - 2007 ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2002 - 2005 ผู้ ช่วยผู้จดัการผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)

1996 - 2000 หวัหน้าหน่วย ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม จํากดั (มหาชน)

ประสบการณ์ทาํงาน
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