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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
 
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัคือการพฒันาศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และธุรกิจให้เช่า
พืน้ท่ีและให้บริการพืน้ท่ีค้าปลีกภายในศูนย์การค้า นอกจากนีย้ังประกอบธุรกิจพัฒนา บริหาร และให้เช่าพืน้ท่ีอาคาร
สํานกังาน อาคารท่ีพกัอาศยั และธุรกิจโรงแรม ซึง่เป็นธุรกิจสนบัสนนุเพ่ือเพิ่มประโยชน์จากการใช้ท่ีดิน การขยายฐานรายได้ 
และสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าให้มีผู้ ใช้บริการเพิ่มมากขึน้ พร้อมกนันีย้งัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและสง่เสริมกนั อาทิ การ
ให้บริการสวนนํา้ สวนพกัผ่อน และศนูย์อาหาร ภายในศนูย์การค้าบางโครงการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้
บริการ โดยการเปิดให้บริการนัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลท่ีตัง้และความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย
เป็นสําคญั รวมทัง้มีการลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกและเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีก ซึง่ธุรกิจของบริษัท ฯ และบริษัทยอ่ยแบง่ออกเป็น 6 ประเภท คือ  

(1) การพฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีและให้บริการพืน้ท่ีค้าปลีกภายในศนูย์การค้า  
(2) อาคารสํานกังาน           
(3) ธุรกิจโรงแรม  
(4) อาคารท่ีพกัอาศยั  
(5) สวนนํา้และสวนพกัผอ่น 
(6) ศนูย์อาหาร           

 
วสัิยทัศน์และพันธกจิ 

วสัิยทัศน์ 

“ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ท่ีได้รับการช่ืนชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดน่ิงในการสร้างประสบการณ์           

แหง่ความสขุในระดบัโลก” 

พันธกจิ 

CPN มีพนัธกิจ 4 ประการท่ีต้องดําเนินการเพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ขององค์กร 

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

 เป็นศนูย์การค้าท่ีนกัลงทนุเลือก โดยมอบผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และพนัธมิตร 

 เป็นศนูย์การค้าท่ีลกูค้าเลือก โดยสร้างประสบการณ์แหง่ความสขุให้กบัลกูค้า 

 เป็นศนูย์การค้าท่ีผู้ เช่าและคู่ค้าเลือก โดยสร้างความสําเร็จทางธุรกิจร่วมกนั ควบคู่ไปกบัการสร้างความสมัพนัธ์   

ในระยะยาว  
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 เป็นศนูย์การค้าท่ีพนกังานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาตนเอง และการเติบโตทางหน้าท่ีการงาน 

ตลอดจนสร้างสงัคมการทํางานท่ีมีความรักความผกูพนักนั 

 เป็นศนูย์การค้าท่ีสงัคมและชมุชนเลือก โดยพฒันาศนูย์การค้าท่ีมีความโดดเด่นเป็นท่ีภมิูใจของชมุชน ควบคู่ไปกบั

การดแูลสิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชน 

2. เป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าท่ีไมห่ยดุน่ิง (Dynamic Retail Developer) 
“เป็นผู้พฒันาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดน่ิงในการพฒันาศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ มีร้านค้าใหม่ที่หลากหลายและทนัสมัย 
ตอบสนองวิถีชีวิตทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย” 
 
CPN ตระหนกัดีว่า ความไม่หยดุน่ิงของลกูค้าคือความท้าทายท่ีสําคญั ลกูค้ามีความคาดหวงัท่ีสงูขึน้ มีความต้องการท่ี

ซบัซ้อนมากขึน้ เข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึน้ ความไม่หยดุน่ิงของ CPN จะเป็นสิ่งท่ีผลกัดนัให้ศนูย์การค้าภายใต้การบริหาร

ของ CPN มีความทนัสมยัท่ีสดุ และสามารถตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของลกูค้าได้ดี โดยการพฒันา

ศนูย์การค้ารูปแบบใหม ่การสรรหาร้านค้าใหมท่ี่มีความทนัสมยัและตรงกบัความต้องการลกูค้าเข้ามาอยู่ในศนูย์การค้าอย่าง

ต่อเน่ือง การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมท่ีมีความโดดเด่น 

แตกต่าง และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้า ตลอดจนการผสานพลงักบับริษัทในเครือเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าควบคูไ่ปกบัการสร้างความประทบัใจสงูสดุให้กบัผู้ใช้บริการ 

3. เป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าระดบัภมิูภาค (Regional Retail Developer) 
“เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การคา้ทีมี่ศกัยภาพในการเป็นผูนํ้าในระดบัภูมิภาคและเป็นทีจ่บัตามองในตลาด” 
 
CPN มุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน การเติบโตเป็นองค์กรระดบัภมิูภาคคือก้าวต่อไปของ CPN ดงันัน้ CPN จึง

มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมีโครงการท่ีประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วในภมิูภาคนี ้ CPN ได้ระบุ

ตลาดท่ีจะขยายธุรกิจไปอย่างชดัเจน บนพืน้ฐานความรอบคอบ มีกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และแผนการสร้างพนัธมิตรท่ีสามารถ

ตอบสนองกบัโอกาสทางธุรกิจได้อย่างทนัท่วงที ในขณะท่ีองค์กรและทีมงานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีศกัยภาพ 

และความพร้อมท่ีจะสามารถดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศได้ตามเป้าหมาย 

4. เป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสขุท่ีเหนือกวา่ (World-Class Rewarding Experience) 
“เป็นศนูย์การค้าท่ีลกูค้าเลือกจะมา เพ่ือสมัผสัประสบการณ์ความสขุในการ Shopping ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งในทกุตลาดท่ีเปิด
ดําเนินการ” 
 
CPN ตระหนกัอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พฒันาศนูย์การค้าเท่านัน้ แต่ยงัเป็นผู้สร้างประสบการณ์แห่งความสขุ
ให้กบัทกุคน ดงันัน้ ทกุองค์ประกอบในศนูย์การค้า CPN จะคํานึงถึงผู้ ใช้บริการเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการคดัสรรร้านค้าให้มี
ความหลากหลายและแปลกใหม่ การจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ การจดัให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน  CPN 
เช่ือวา่มาตรฐานท่ีสงูและเป็นสากลจะเป็นสิง่ท่ีทําให้องค์กรเป็นผู้ นําในตลาดได้ ความเป็นระดบัสากลและระดบัโลก (World–



 

            1-  
  

3

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

Class) จึงเป็นสิ่งท่ี CPN มุ่งมัน่มาตลอดและเช่ือมัน่ว่าการสร้างประสบการณ์แห่งความสขุในระดบัสากล จะเป็นสิ่งท่ีทําให้ 
CPN ก้าวขึน้เป็นหนึง่ในผู้ นําด้านการพฒันาศนูย์การค้าระดบัภมิูภาคได้ในอนาคต 

 

1.2 การเปล่ียนแปลง และพฒันาการที่สาํคญั 
พ.ศ. 2523
  

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

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

- เปิดดําเนินการโครงการเซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา  

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

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

(Right Offering) 

- เปิดดําเนินการโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

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

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

- เปิดโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เฟส 2 บี 

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

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

-      เข้าลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้น 33% 

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

ราคาหุ้นมาคํานวณดชันี SET50  

พ.ศ. 2549 
 
 
 
 

-      เปิดให้บริการอาคารสํานกังานเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ทาวเวอร์บี ในบริเวณโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

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

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

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

พ.ศ. 2551 - เปิดให้บริการโครงการเซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 
 

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

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

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ  

- กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์สิทธิการเช่า CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ได้เข้ามาลงทนุในสินทรัพย์บางส่วนของ
โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น    

 

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

- เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกครัง้ ภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ จากการชุมนุมบริเวณ   
สี่แยกราชประสงค์ 

- เปิดให้บริการโรงแรมฮิลตนั พทัยา บริเวณศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  
   

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

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงราย  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก  

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

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  

 

พ.ศ. 2555 - เปิดให้บริการสว่นขยายของศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี  

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

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ลําปาง  
 

พ.ศ. 2556 - จัดประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 โดยมีวาระท่ีสําคญั คือ เพ่ือพิจารณาอนุมติัเข้าทําสัญญาเช่าท่ีดิน
โครงการบางใหญ่ขนาดประมาณ 98 ไร่ บริเวณอําเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบุรี ระยะเวลาการเช่า 30 ปี   
กบับริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากดั  

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

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี  

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

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

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

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ 

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่  
 

พ.ศ. 2557 - นายปรีชา เอกคณุากลู เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแทน นายกอบชยั 
จิราธิวฒัน์ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดย นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ ยงัคงดํารงตําแหน่งใน
ฐานะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ  

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

- ทริสเรทติง้เพ่ิมอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนัชดุปัจจบุนัของ CPN เป็นระดบั “AA-” จากระดบั
เดิม “A+” โดยอันดบัเครดิตท่ีเพ่ิมขึน้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานท่ีปรับตวัดีขึน้และสถานะทางการเงินท่ี
แข็งแกร่งขึน้และสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้ นําในธรุกิจศนูย์การค้า 

- เปิดตวั Groove@CentralWorld อย่างเป็นทางการ  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ศาลายา  

พ.ศ. 2558 - เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ระยอง  

- เข้าลงทนุในทรัพย์สินในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต 1 กบั บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (“CDS”) โดย 
CPN เช่าช่วงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการบางส่วนจํานวน 25 ไร่ 36.8 ตารางวา จาก CDS ระยะเวลา 41 ปี 
และเช่าอาคารศูนย์การค้าบางส่วนและรับโอนกรรมสิทธ์ิงานระบบ โดยมีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 44,347 
ตารางเมตร ตามมติอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

- ทริสเรทติง้คงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัชดุปัจจุบนัของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
จํากดั (มหาชน) ท่ีระดบั “AA-” อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้ นําในธรุกิจศนูย์การค้า 

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต 

- CPN ได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิกของดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ 
DJSI) หมวดอตุสาหกรรรม Real Estate ในกลุ่มตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging Markets) ประจําปี 2558 
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ีสอง  

- ทยอยเปิดพืน้ท่ีให้บริการของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า โฉมใหม่ ภายหลงัการปรับปรุงพืน้ท่ีภายใน
โครงการครัง้ใหญ่  

- เปิดให้บริการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ 

- เปิดให้บริการสวนนํา้ลอยฟ้าบนชัน้ 6 ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายหลงัการปรับปรุง ภายใต้ช่ือ 
“โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” 

พ.ศ. 2559 - บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ได้เปิดตัวโครงการท่ีพักอาศัยในรูปแบบ
คอนโดมิเนียม ภายใต้ช่ือ “ESCENT” บนท่ีดินบริเวณศูนย์การค้า 3 แห่ง คือ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม ่
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท โดย
โครงการทัง้ 3 แห่ง ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มียอดจองซือ้เต็มทกุโครงการ อนัเน่ืองมาจากความโดดเด่นด้าน
ทําเลท่ีตัง้และรูปแบบโครงการท่ีตรงตามความต้องการของลกูค้า ทัง้นี ้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และ
คาดวา่จะเสร็จสิน้และพร้อมโอนได้ในปี 2561 

- ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1 ประจําปี 2559 มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 ใน
อตัรา 0.70 บาทต่อหุ้น รวมทัง้อนมุติัวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และอนมุติั
วงเงินออกและเสนอขายตัว๋เงินระยะสัน้ และ/หรือ หุ้นกู้ ระยะสัน้จํานวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพ่ือสนบัสนนุ
แผนการลงทนุในการพฒันาโครงการใหมแ่ละการขยายธรุกิจในอนาคตของบริษัทฯ   

- เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เปิดตวัอย่างเป็นทางการหลงัปรับปรุงครัง้ใหญ่ในรอบ 20 ปี ภายใต้ธีม “The Best is 
Back” วางจดุยืนเป็นศนูย์การค้าระดบัพรีเม่ียมของกรุงเทพฯ โซนตะวนัตก เพ่ือสอดรับกบัความเจริญและวิถี
การดําเนินชีวิตในย่านนี ้ด้วยการปรับโฉมทัง้ภายนอกและภายในอาคาร และเพ่ิมพืน้ท่ีใช้สอยรวมเป็น 360,000 
ตารางเมตร ใหญ่ท่ีสดุในฝ่ังธนบรีุ พร้อมท่ีจอดรถกว่า 4,500 คนั นอกจากนี ้ยงัได้ปรับโฉมร้านค้าเดิมและเพ่ิม
จํานวนร้านค้าใหม่ๆ  ทัง้แฟชัน่ และร้านอาหารรวมกวา่ 200 ร้าน  

- ทริสเรทติง้คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) ท่ีระดบั “AA-” และแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงท่ี” โดยอนัดบัเครดิตสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้ นําใน
ธรุกิจศนูย์การค้า ตลอดจนผลงานในการบริหารศนูย์การค้าคณุภาพสงู กระแสเงินสดที่สม่ําเสมอจากรายได้ค่า
เช่าและคา่บริการ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีมีความระมดัระวงั และแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงท่ี” 
สะท้อนถึงความคาดหวงัว่า CPN จะยงัคงรักษาผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของศนูย์การค้าเอาไว้ได้ แม้ว่า
บริษัทฯ จะมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และยงัคงดํารงอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อทนุให้
อยู่ในระดบัไมเ่กิน 1 เทา่ได้ 

- เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ศนูย์การค้าลําดบัท่ี 30 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2559 เป็นไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสดุแห่งแรกของจงัหวดั ภายใต้แนวคิดการ
ออกแบบทัง้ภายในและภายนอกท่ีสะท้อนเร่ืองราวของท้องถ่ินผ่านลวดลายหนงัตะลงุ ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของ
วฒันธรรมทางใต้มาเป็นจดุเด่น มลูค่าการลงทนุ 1,900 ล้านบาท ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภาพของจงัหวดั
นครศรีธรรมราชท่ีเป็นหวัเมืองใหญ่ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมและมีประชากรสงูท่ีสุดเป็นอันดบั 1 
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ของภาคใต้  จงึเป็นศนูย์กลางการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคญัอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ซึง่จะโตอย่างก้าวกระโดด
ในอนาคต 

- CPN ได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกของดชันีแห่งความยัง่ยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจําปี 
2559 กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ในหมวดอุตสาหกรรมพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสาม และเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวใน
ประเทศไทยท่ีได้รับคดัเลือก สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกับรรษัทภิบาลท่ีคํานึงถึง
สิ่งแวดล้อม สงัคม และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย มุง่มัน่สร้างการเติบโตที่มัน่คง และยัง่ยืน  

- CPN ได้รับการประเมินความยัง่ยืนโดยดชันี MSCI (Morgan Stanley Capital International) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี
สอง และได้รับการคดัเลือกอยู่ในดชันีความยัง่ยืนของ FTSE (Financial Times Stock Exchange) ในกลุ่ม 
Emerging Markets เป็นปีแรกอีกด้วย สะท้อนถึงความมุ่งมัน่และการให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนของ CPN ทัง้มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อ้างอิงการประเมินความยั่งยืนสําหรับ
อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ และการดําเนินการท่ียัง่ยืนในระดบัสากล 

- CPN ได้รับการคดัเลือกเป็น หุ้นยัง่ยืน ประจําปี 2559 หรือ Thailand Sustainability Investment 2016 จาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน แสดงถึงการดําเนิน
ธุรกิจท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ธุรกิจมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพฒันาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการ
ดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน  

- เซ็นทรัลพลาซา บางนา จัดงาน Soft Opening เปิดตวัโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “สิ่งท่ีดีท่ีสดุ เกิดขึน้ได้ทุก
ช่วงเวลา ท่ีเซ็นทรัลพลาซา บางนา” หลงัจากปรับปรุงโฉมทัง้ภายในและภายนอกศนูย์การค้า เพ่ิมแบรนด์
ระดบัพรีเม่ียมจากกลุม่เซน็ทรัลแบรนด์แฟชัน่ และร้านอาหารชัน้นํา    ซึง่ก่อนหน้านี ้เซ็นทรัลพลาซา บางนา ได้
นําร่องเปิดตวั “โพโรโระ อควาพาร์ค” สวนนํา้ลอยฟ้าระดบัโลก และ “คิดส์สเปซ” พืน้ท่ีสวนสนกุสําหรับเด็กเพ่ือ
จบักลุม่เดก็และครอบครัว รวมถึง “ฟู้ ด พาทิโอ” อาณาจกัรอาหารสดุอลงัการ บนพืน้ท่ีกว่า 12,000 ตารางเมตร 
อ่ิมอร่อยกบัร้านค้ากวา่ 80 ร้าน และ “ฟู้ ด บาโคน่ี” โซนร้านอาหารระดบัพรีเม่ียม ท่ีคดัสรรมาเฉพาะเพ่ือชาวบาง
นากวา่ 20 ร้าน  

- เซ็นทรัลมารีนา เปิดตวัอย่างเป็นทางการอีกครัง้ในรูปแบบธีมมอลล์แห่งแรกในเมืองพทัยา หลงัปิดปรับปรุง
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา เป็นเวลา 6 เดือน เพ่ือพลิกโฉมให้สวยงาม ทนัสมยักว่าเดิม ด้วยแนวคิด “หมู่บ้าน
ชาวประมงแถบยโุรป” (Fisherman Village) โดยเพ่ิมแม่เหล็กดงึดดูท่ีจะมาช่วยสร้างสีสนัมากมาย อาทิ ตลาด
อาหารทะเลชัน้เลิศปรุงสดโดยเชฟ  ร้านขายสินค้าจากโรงงาน (Outlet)  สินค้าแฟชัน่กีฬา  ตลาดกลางแจ้ง 
“Market  Market” รูปแบบทนัสมยัสําหรับผู้ประกอบรายย่อย สอดรับกบัไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป เน้นเจาะกลุม่คนพทัยาซึง่เป็นวยัรุ่น วยัทํางาน รวมถึงกลุม่แมบ้่าน และกลุม่นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม 
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บมจ.เซน็ทรัลพัฒนา

กองทนุรวมสทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรัพย ์ 
CPN รเีทล โกรท

กองทนุรวมสทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรัพย ์ 

CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท

กองทนุรวม 
ธรุกจิไทย 4 

กองทนุรวม 
ธรุกจิไทย 5 

บจ. เซน็ทรัลเรยีลตี ้เซอรว์สิ 2) 

บจ. เซน็ทรัลพัฒนา ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

บจ. เซน็ทรัลพัฒนา เรยีลตี้ 2) 3) 

บจ. เซน็ทรัลพัฒนา พระราม 2 

บจ. เซน็ทรัลพัฒนา เชยีงใหม ่

บจ. เซน็ทรัลพัฒนา รัตนาธเิบศร ์

บจ. ซพีเีอ็น พัทยา 

บจ. เซน็ทรัลฟู้ดอเวนวิ 

บจ. เซน็ทรัลเวลิด ์

บจ. ซพีเีอ็น ระยอง 

บจ. ซพีเีอ็น โกบอล 

บจ. เซน็ทรัลพัฒนา ไนนส์แควร ์

บจ. เซน็ทรัลพัฒนา ชลบรุ ี

บจ. เซน็ทรัลพัฒนา พระราม 3 

บจ. ซพีเีอ็น เลริน์นิง่ เซน็เตอร ์

บจ. ซพีเีอ็น เรซซเิดน้ซ ์

บจ. ซพีเีอ็น โคราช

บจ. ซพีเีอ็น เรซซเิดน้ซ ์ขอนแกน่ 4) 

 

หมายเหต ุ:  1) สดัสว่นของผูถ้อืหน่วยลงทนุประเภทเจา้ของ ไมร่วมผูถ้อืหน่วยลงทนุประเภทเจา้หนี ้

                 2) จดทะเบยีนเลกิบจ. เซน็ทรัลเรยีลตี ้เซอรว์สิ และไดโ้อนกจิการไปยงั บจ. เซน็ทรัลพัฒนา เรยีลตี ้เมือ่วันที ่12 ตลุาคม 2559 และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการชําระบญัช ี

3) เดมิคอื บจ. หลังสวนเรยีลตี ้ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น บจ. เซน็ทรัลพัฒนา เรยีลตี ้เมือ่วนัที ่22 มถินุายน 2559    

  4) ปรับโครงสรา้งการถอืหุน้ตามขา่วแจง้ตลาดหลกัทรัพย ์เมือ่วันที ่29 กนัยายน 2559 

                 5) บจ. ซพีเีอ็น เอสเตทเป็นบรษัิทจัดตัง้ขึน้ใหม ่เมือ่วันที ่6 มถินุายน 2559 

   

บจ. บางนาเซน็ทรัล พร็อพเพอรต์ี้

บจ. สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท์

บจ. สแควร ์รทิซ ์พลาซา่ 

บจ. อยธุยาเกษตรธานี 

บจ. ซพีเีอ็น ซติี ้

บจ. ซพีเีอ็น คอมเพล็กซ ์

Global Retail Development & 
Investment Limited  

CPN Venture Sdn. Bhd. 

Global Commercial 
Property Limited 

CPN Real Estate  
Sdn. Bhd.

CPN Malls Malaysia 
Sdn. Bhd.

Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd.  

Central Plaza i-City Sdn. Bhd. 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

10.00%

Central Plaza i-City  
Real Estate Sdn. Bhd 

50.00% 10.00%

บจ. ซี.เอส.ซิต้ี

บจ.เซน็ทรัลพัฒนา ขอนแกน่ 

บจ. ซพีเีอ็น เอสเตท 5) 99.94% 

0.36%

25.00%
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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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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  

 

 

 
 



 

2-5 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกจิ 
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Food Centers
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Hotel Business
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Office Building
2%
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Joint Venture
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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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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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28. เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต 
199 , 199/1 , 199/2 หมู ่6 ตําบลเสาธงหิน            
อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุี 11140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2102 7999 
โทรสาร:   + 66 (0) 2102 7900  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  มีดีไซน์คอนเซ็ปต์โดดเด่นภายใต้แนวคิดแสงเงา Shadow Play นําลวดลายหนงัตะลงุซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทางใต้ มาเป็นจดุเด่นในการ 
สร้างบรรยากาศ และอรรถรสในการ ช้อปปิง้ 

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

โครงการศูนย์การค้า ปีที่เริ่ม
ดาํเนินการ 

มูลค่าเงนิลงทุน
ทัง้โครงการ     

ณ สิน้ปี 2559 /2 

พืน้ที่รวม ที่จอดรถ พืน้ที่ให้เช่า   จาํนวนผู้เช่า
พืน้ที่  

อัตราการเช่าพืน้ที่ 
(%) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ธนัวาคม 2554 5,161 125,506 2,400 59,153 241 98% 99% 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
 
 
 

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

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

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

 

เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา  

ที่ตัง้ :  ริมถนนมิตรภาพ ตําบลบ้านเกาะ ตําบลจอหอ และตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา   

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

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

ความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง กําหนดโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในปี 2560 

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

 

เซน็ทรัล ภูเกต็ 

ที่ตัง้ :  บริเวณหวัมมุถนนเทพกษัตรีตดักบัถนนวิชิตสงคราม ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

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

ศักยภาพของโครงการ : ตัง้อยู่ใจกลางเกาะภเูก็ตบนแยกไทนาน ย่านธุรกิจท่ีดีท่ีสดุของภเูก็ต และเป็นจดุต่อของถนนสาย

หลกัสําคญัท่ีเช่ือมต่อการเดินทางจากทกุเส้นทาง ใกล้กบัสนามบินนานาชาติ  สะดวกต่อการเดินทาง พืน้ท่ีด้านหน้าติดถนน

รวม 1,500 เมตร เปิดมมุมองท่ีกว้างของโครงการ ซึ่งพืน้ท่ีบริเวณนีจ้ะถกูพฒันาให้กลายเป็นย่านธุรกิจท่ีสมบรูณ์ของภูเก็ต

ต่อยอดความสําเร็จของเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เพ่ือตอบสนองความต้องการทัง้ไลฟ์สไตล์แบบลกัซ์ชวัรี (Luxury Lifestyle) 

และไลฟ์สไตล์แบบแคชชวล (Casual Lifestyle) ของทัง้คนไทยและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ  

CPN มีแผนการพฒันาโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ตเดิมและโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ตร่วมกนั เพ่ือจะทําให้เป็น

โครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่และมีความครบวงจรแห่งหนึ่งของจังหวดัภูเก็ต สามารถรองรับกลุ่มลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้ได้

หลายระดบัทัง้จากภายในประเทศและต่างประเทศ และยงัเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งการพฒันาประกอบด้วย 3 

เฟส โดยเฟส 1 คือ สว่นพืน้ท่ีของเซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ตเดิม ท่ีจะพลิกโฉมใหม่ให้มีความสวยงามและทนัสมยัขึน้ รวมทัง้เป็น

แหลง่รวมแบรนด์ชัน้นําทัง้ไทยและต่างประเทศ และเป็นศนูย์รวมร้านอาหารนานาชาติช่ือดงัมากมาย เฟส 2 คือ พืน้ท่ีใหม่ท่ี

เป็นของโครงการเซน็ทรัล ภเูก็ตท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ Luxury รองรับความต้องการของกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีมีกําลงัซือ้สงู 

ประกอบด้วยร้านสญัลกัษณ์ของสินค้าแบรนด์หรู (Flagship Store) และแอทแทรคชัน่ (Live Attraction) ระดบัโลกท่ีจะมอบ

ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยพืน้ท่ีทัง้หมดของเฟส 1 และเฟส 2 จะเช่ือมต่อถึงกันด้วยสะพานลอยฟ้าท่ีตกแต่งเป็น

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

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

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

โครงการคอนโดมเินียม  

เอสเซน็ท์ (ESCENT)  

รายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง :  
โครงการเอสเซน็ท์ เชียงใหม ่ ขอนแก่น ระยอง 
ท่ีตัง้ ริมทางหลวงแผ่นดิน

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

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

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

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

 
CPN Residence วางแผนพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง 3 โครงการต่อปี ควบคู่กบัศนูย์การค้าของ CPN 

ท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีดีทัว่ประเทศ โดยจะพฒันาโครงการเป็น Residential & Commercial Community อาศยัความเป็นผู้ นําใน
ธุรกิจค้าปลีกกบัทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านอสงัหาริมทรัพย์มาเป็นยทุธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ  
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โครงการในต่างประเทศ 

โครงการศูนย์การค้า 

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

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

โครงการเซน็ทรัล ไอ-ซติี ้

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

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

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

ความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการได้ในปี 2561 

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

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

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

1)  กลยุทธ์การขยายธุรกจิและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์การค้า  

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

2)  กลยุทธ์พัฒนาโครงการต่างประเทศ  
 นอกจากการเติบโตในประเทศไทย CPN มีกลยุทธ์ท่ีจะขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ โดยได้ทําการศึกษาโอกาส

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

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรับฟังเสียงทัง้จากร้านค้าและลูกค้าควบคู่กับการศึกษานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้พัฒนาการ
ให้บริการศนูย์การค้าอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานของศนูย์การค้า นําเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ และสร้างความ
พงึพอใจให้แก่ร้านค้าและลกูค้าท่ีมาใช้บริการทัง้ชาวไทยและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ ได้แก่ 

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

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

 
4) กลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสม  

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

ดําเนินงานเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืนภายใต้แนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกรอบการดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ตอ่กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียหลกัในแตล่ะกลุม่ ได้แก่ 

 การสร้างโอกาสและความสําเร็จทางธุรกิจร่วมกนักบัร้านค้า 

 การยดึถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) 

 การดําเนินงานอยา่งมืออาชีพและสร้างความภมิูใจให้กบัพนกังานในการเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร 

 การพฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางของชมุชน  

 การบริหารจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและสิง่แวดล้อม 

 การขยายธุรกิจและรับผิดชอบต่อสงัคมร่วมกนักบัคูค้่า 

 การเป็นองค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
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 (ข) สภาพการแข่งขัน  

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

 
 
 
  

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

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

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

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

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

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

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ปี 2559 

กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสนิค้า 
ภาพรวมอตุสาหกรรมค้าปลีกในปี 2559 มีอตัราการเติบโต 2.6% โดยตลาดสนิค้าอปุโภคบริโภคเร่ิมมีการฟืน้ตวัขึน้ 

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

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

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

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

 
กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Mall) 

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

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

 
กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 

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

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

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

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

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

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

 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในปี 2560 

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

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

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

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

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

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ หรือบริการ 
(ก)  การจัดหาผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ 

  การจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ การพฒันาโครงการศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน อาคารท่ีพกัอาศยั 
และศนูย์อาหารในศนูย์การค้า มีลําดบัขัน้การพฒันาโครงการดงันี ้

 การจัดหาที่ดนิและบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าหรือซือ้ศูนย์การค้าที่เปิดดาํเนินการแล้ว  
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันาโครงการใหม่หรือซือ้โครงการศนูย์การค้าครบวงจรท่ีเปิดดําเนินการแล้วใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ท่ีมีแนวโน้มของประชากรหนาแน่น ซึง่จะจดัหาท่ีดินโดยการซือ้หรือเช่าบนทําเลท่ี
มีความเป็นไปได้ในการเติบโตสงู และมีความเสี่ยงน้อย องค์ประกอบท่ีสําคญัในการพิจารณาจดัหาท่ีดินหรือโครงการของ
บริษัทมีสาระสําคญัดงันี ้

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

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

CPN ให้ความสําคญัเป็นอย่างย่ิงกบัการบริหารความเส่ียงแบบยัง่ยืน และสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงเป็น
ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กรเพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่องค์กร  บริษัทฯ ทําการวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง โดย
คํานึงถึงปัจจยัภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ครอบคลมุรอบด้าน  และประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการดําเนินธุรกิจ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงนัน้ เพ่ือกําหนดแผนงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่
กับมาตรการการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมในการป้องกัน กํากับดูแล และควบคุมความเส่ียงด้านต่าง ๆ เพ่ือลด
ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  ซึ่งปัจจยัความเส่ียงหลกั ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจ มีดงันี ้

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
จากวิสยัทศัน์ขององค์กรท่ีต้องการเป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าในระดบัภมิูภาค ท่ีได้รับความช่ืนชมสงูสดุจากทกุฝ่าย

และไม่หยดุน่ิงในการสร้างความสขุในระดบัโลก  โดย CPN วางแผนท่ีจะขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และเมืองสําคญัทางเศรษฐกิจในจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ผ่านรูปแบบของการพฒันาศนูย์การค้าใหม่  การปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม และการเข้าซือ้กิจการ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
เล็งเห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการพืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use Project Development) เพ่ือเพิ่มมลูค่าให้กับ
ศนูย์การค้าของบริษัทฯ ด้วยการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม ซึง่เป็นธุรกิจใหม่ของ CPN โดยความ
เส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ และการเมือง 
ในปี 2559 เศรษฐกิจมีการฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป กอปรกบัสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมี

ความชดัเจนและเป็นไปในทางท่ีดีขึน้ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และอตุสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นหลกั ขณะท่ี
การจบัจ่ายใช้สอยและการอปุโภคบริโภคยงัเป็นไปอย่างระมดัระวงั บริษัทฯ  จึงได้กําหนดนโยบายการลงทนุขยายสาขาท่ี
สอดคล้องกบัปัจจยัแวดล้อม โดยเปิดศนูย์การค้าเพียงแหง่เดียวในปี 2559 ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช และให้ความสําคญักบั
การปรับปรุงศูนย์การค้าท่ีเปิดดําเนินการอยู่แล้วเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงเพิ่ม
มลูคา่สนิทรัพย์เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจตามแผนระยะยาว  

นอกจากนี ้CPN ได้ติดตามผลการดําเนินงานของร้านค้า และมีมาตรการดูแลช่วยเหลือผู้ เช่าร้านค้าใน
ศนูย์การค้าท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา เช่น การวางแผนร่วมกนัเพ่ือพฒันาแผนการตลาด การจดักิจกรรม
สง่เสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตรต่าง ๆ เช่น บตัรเครดิต และ บตัร The 1 card เป็นต้น  การจดักิจกรรมการตลาดท่ีโดดเด่น 
(Signature events) เพ่ือดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาจบัจ่ายใช้สอยและใช้บริการในศนูย์การค้า เป็นต้น โดยทีมงานร้านค้าสมัพนัธ์
จะทําหน้าท่ีดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้คําปรึกษา และ                    
หาแนวทางร่วมกนัในการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานและการแข่งขนัของร้านค้าให้เติบโตไปพร้อมกบัศนูย์การค้าของ
บริษัทฯ ในระยะยาว  

จากมาตรการรองรับดงักลา่วท่ีบริษัทฯ มีจงึประเมินวา่ความเส่ียงนีย้งัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

 

ปัจจยัความเส่ียง 
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1.2 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขัน 
ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกยงัคงมีการแข่งขนัรุนแรงต่อเน่ือง ทัง้จากผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการราย

ใหม ่ท่ีทยอยเปิดศนูย์การค้าใหม่และปรับปรุงศนูย์การค้าเดิมอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในทําเลท่ีมีศกัยภาพในเขตชานเมือง
กรุงเทพฯ  และจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือเขตเศรษฐกิจท่ีสําคญั เช่น จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดันครราชสีมา เป็นต้น  
นอกจากนี ้การปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนัและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้มีความท้า
ทายจากการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (online shopping) ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลกูค้ารุ่นใหม่ด้วยจดุเด่น
เร่ืองกลยทุธ์ด้านราคา ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแต่ละรายต้องปรับตวัและปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ให้ทนัต่อสภาวะ
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เพ่ือบริหารความเส่ียงดงักล่าว ในการลงทนุพฒันาศนูย์การค้าใหม่และปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมแต่ละแห่ง 
บริษัทฯ จะสํารวจและวิจัยตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินความคุ้มค่าของโครงการอย่างถ่ีถ้วน 
โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกให้ครอบคลมุทุกด้าน เพ่ือกําหนดรูปแบบของศูนย์การค้าและสดัส่วนร้านค้าให้
เหมาะสม เพ่ือนําเสนอศนูย์การค้าในรูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

ใน 2559 บริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงศนูย์การค้าให้มีความแตกต่างและความแปลกใหม่ท่ีโดดเด่นเป็นท่ี
ยอมรับ ผ่านการออกแบบท่ีคํานึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal design) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคํานึงถึงการใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความพึงพอใจใหักับลูกค้า โดยการนําแนวคิดใหม่ ๆ ตามไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภค (Lifestyle Innovation) ไปใช้ในการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ลกูค้า อาทิ การเตรียมพืน้ท่ี Co-Working 
Space ซึง่เป็นพืน้ท่ีสําหรับการสร้างสรรค์ความคิดร่วมกนัในการทํางานและการเรียนรู้ หรือ พืน้ท่ี Pet Park สําหรับลกูค้าท่ี
นําสตัว์เลีย้งมาท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ เป็นต้น  

บริษัทฯ ยังได้พฒันาการบริการต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้
บริการ อาทิ บริการสญัญาณ Wi-Fi ไม่คิดค่าใช้จ่ายสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือการจัดตัง้
ศนูย์บริการภาครัฐแบบเบด็เสร็จ (Government Center) ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็นต้น 

เม่ือศนูย์การค้าเปิดดําเนินการแล้ว  บริษัทฯ มีมาตรการติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มัน่ใจว่า
ลกูค้ามีความพงึพอใจในการมาใช้บริการและร้านค้ามีผลการดําเนินงานท่ีดี  

ดงันัน้ จากมาตรการรองรับท่ีบริษัทฯ มี จงึประเมินวา่ความเส่ียงนีอ้ยูใ่นระดบัต่ําถงึปานกลาง 

1.3 ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศ 
1.3.1 การพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูงและมีขัน้ตอนท่ีสําคัญ ได้แก่ การวางแผนและ

ออกแบบโครงการ การสรรหาท่ีดิน เป็นต้น ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการดําเนินงานของศนูย์การค้าในระยะยาว บริษัทฯ จึง
กําหนดมาตรการจดัการความเส่ียงในการวางแผนและออกแบบการพฒันาศนูย์การค้าใหม่ โดยการศกึษาและสํารวจข้อมลู 
เช่น กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ร้านค้าเป้าหมาย คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงข้อมลูการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีสําคญั และนํามา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทนุ เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุทัง้ระดบัจดัการและระดบั
บริหารร่วมกนัพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ กําหนดตําแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) และกลยทุธ์เพ่ือ
ชนะการแข่งขนั (Winning Strategy) ของศนูย์การค้า แล้วจงึนํามาออกแบบและสร้างศนูย์การค้าตอ่ไป  

ในด้านการสรรหาท่ีดิน ซึ่งปัจจบุนัมีการแข่งขนัค่อนข้างสงูจากผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
หลายกลุม่ โดยเฉพาะในทําเลท่ีมีศกัยภาพ  บริษัทฯ จงึศกึษาและทําวิจยัเพ่ือค้นหาทําเลท่ีมีศกัยภาพและดําเนินการซือ้ท่ีดิน
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ไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีความเจริญจะเข้าถึงพืน้ท่ี รวมถึงจัดหาท่ีดินแปลงใหญ่ ทําให้มีอํานาจต่อรองในการซือ้ท่ีดินโดยรวมใน
ราคาท่ีถูกลง และรองรับการขยายธุรกิจไปสู่การพฒันาโครงการพืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use Project Development) 
ประกอบด้วย ศนูย์การค้า สํานกังาน  โรงแรม และท่ีอยูอ่าศยั ในอนาคต 

เม่ือศนูย์การค้าเปิดให้บริการ  บริษัทฯ จะมีการติดตามผลการดําเนินงานของศนูย์การค้าเป็นระยะ ๆ 
อย่างเหมาะสม เช่น ปริมาณลกูค้าท่ีมาใช้บริการ อตัราการให้เช่าพืน้ท่ี อตัราผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกบัค่า
เป้าหมาย ทัง้ในช่วงระยะ 6 เดือน และ 1 ปี หลงัจากเปิดดําเนินการ เป็นต้น เพ่ือสอบทานผลสําเร็จของการขยาย
ศนูย์การค้าใหม่  หากศนูย์การค้าใดมีผลการดําเนินงานไม่บรรลตุามเป้าหมาย ทีมงานบริหารทรัพย์สินจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการวิเคราะห์และนําเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

จากมาตรการรองรับดงักลา่ว บริษัทฯ จงึประเมินความเส่ียงนีย้งัอยูใ่นระดบัต่ํา 

1.3.2 ความเส่ียงในการขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาโครงการพืน้ท่ีแบบผสมด้วยการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยใน
รูปแบบคอนโดมิเนียมบนท่ีดินบริเวณศนูย์การค้าของบริษัทฯ ท่ีเปิดดําเนินการแล้ว  ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่และบริษัทฯ ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมมาก่อน  กอปรกบัการแข่งขนัสงูและภาวะอปุทานของอสงัหาริมทรัพย์ท่ี
เร่ิมล้นตลาดในบางทําเล  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้หน่วยงานโครงการพิเศษ ซึ่งมีผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการท่ีอยู่อาศยัโดยเฉพาะ เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการตัง้แต่การศึกษา ออกแบบ และ
บริหารงานโครงการ โดยนําเสนอผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือขออนมุติัต่อคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ซึ่ง
ใช้หลกัเกณฑ์การพิจารณาท่ีเข้มงวดไม่แตกต่างจากการนําเสนอโครงการเพ่ือเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่  แนวคิดโครงการ
จะต้องมีความโดดเดน่และแตกตา่งจากคูแ่ข่ง โดยเน้นจดุแข็งในด้านทําเลท่ีดีเย่ียมและอยู่ติดกบัศนูย์การค้า มีการออกแบบ
ท่ีทนัสมยั ประหยดัพลงังาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครันให้กับผู้พัก
อาศยั โดยในปีท่ีผ่านมา CPN ได้เปิดจองซือ้โครงการคอนโดมิเนียม 3 แห่งแรก ในโครงการท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ระยอง และ
ขอนแก่น ปัจจบุนัมียอดจองซือ้จากลกูค้ากลุม่เป้าหมายเตม็ทัง้ 3 โครงการแล้ว  
 จากมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีกล่าวมาและผลตอบรับท่ีดีจากยอดจองซือ้ บริษัทฯ จึงประเมินว่า
ความเส่ียงนีอ้ยูใ่นระดบัต่ําถงึปานกลาง 
 

1.4 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
จากวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งเน้นการเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปใน

ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือตอ่ยอดธุรกิจในปัจจบุนั และเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยปัจจบุนั บริษัทฯ อยู่
ระหวา่งพฒันาโครงการแหง่แรกในประเทศมาเลเซียและศกึษาความเป็นไปได้สําหรับการลงทนุในประเทศท่ีมีศกัยภาพอ่ืน ๆ 
อาทิ เวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นต้น  

เพ่ือรองรับกลยทุธ์การขยายธุรกิจในตา่งประเทศ บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยจดัตัง้หน่วยงาน
เฉพาะสําหรับรับผิดชอบโครงการต่างประเทศ ทําหน้าท่ีศึกษาวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ลูกค้า คู่แข่ง การตลาด 
สภาพแวดล้อมทางสงัคม วฒันธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ควบคู่กบัการใช้องค์ความรู้และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์จาก
บริษัทในเครือกลุม่เซน็ทรัล เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลตอบแทนจากการลงทนุ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาก่อนตดัสนิใจลงทนุ   
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังใช้แนวทางการหาพันธมิตรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ด้านศูนย์การค้าใน
ประเทศนัน้ ๆ มาร่วมพฒันาธุรกิจด้วยกัน เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจให้แก่กันและกัน ดงัเช่น โครงการ 
Central i-City ประเทศมาเลเซีย ท่ีคาดว่าจะเปิดบริการในปี 2561 นัน้ เป็นการร่วมลงทนุระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
I–Berhad ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีช่ือเสียงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์เบอร์ซา มาเลเซีย โดยจดัตัง้
กิจการร่วมค้าเพ่ือลงทนุพฒันาศนูย์การค้า ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการใช้พืน้ท่ีแบบผสมท่ีมีทัง้สํานกังาน โรงแรม และท่ีอยู่
อาศัยในโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้สามารถ
วางแผนรองรับความเส่ียงและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ทนัทว่งที จากมาตรการการบริหารจดัการความเส่ียงข้างต้น  

บริษัทฯ ประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในตา่งประเทศนีอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

2. ความเส่ียงด้านการปฏบัิตกิาร (Operational Risk) 
2.1 ความเส่ียงในการรักษาและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  

ทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ โดยบริษัทฯ มี
วัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีบุคลากรจํานวนท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับการขยายงาน มีขีด
ความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ และมีความสขุในการทํางาน พร้อมท่ีจะทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีให้กบั
องค์กรอยา่งสม่ําเสมอ  โดย CPN มีมาตรการจดัการความเส่ียงดงักลา่ว ได้แก่  

 การจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาบคุลากร (People Development Committee: PDC) ทัง้ระดบัองค์กร
และระดบัหน่วยงานเพ่ือกํากบัดแูลและติดตามอตัรากําลงัคนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยปีท่ีผ่านมา มีนโยบายเร่ืองการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีลกัษณะการดําเนินธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกัน และวฒันธรรม
องค์กรท่ีใกล้เคียงกนั จงึทําให้สามารถรักษาบคุลากรไว้ได้ยาวนานกว่าการสรรหาบคุลากรจากภายนอกท่ีอาจมีช่องว่างของ
ความแตกตา่งมากกวา่  

 การกําหนดตําแหน่งงานท่ีสําคญั (Key Position) ของฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีต้องเตรียมความพร้อมสําหรับผู้
สืบทอดตําแหน่ง (successor) ซึ่งจะทําให้ฝ่ายงานนัน้สามารถดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองเม่ือมีตําแหน่งว่างเกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการเกษียณอาย ุหรือจากการลาออกของพนกังานในตําแหน่งท่ีสําคญันัน้  

 มาตรการเพ่ือรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีอย่าง
ต่อเน่ืองระหว่างพนกังานกบับริษัทฯ เช่น กิจกรรม On Boarding สําหรับพนกังานเข้าใหม่ กิจกรรม New Year Greeting, 
Communication Day, CPN อาสา, Family Day และ Sport Day รวมถึงในทกุปีจะมีการสํารวจความพงึพอใจและความ
ผกูพนัของพนักงาน (Power Of Voice) เพ่ือนําผลการสํารวจและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและ
สภาพแวดล้อมการทํางานให้ดีย่ิงขึน้  

 ในส่วนการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร  บริษัทฯ มีวิธีการพฒันาความสามารถอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การวางแผนด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development 
Plan) ท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีการประสานพลงั (Synergy) กบักลุ่มเซ็นทรัลในการพฒันาบุคลากรมากขึน้ เช่น การพฒันา
หลกัสตูรอบรมร่วมกนั การแบง่ปันความรู้และประสบการณ์ระหวา่งผู้บริหารบริษัทในเครืออยา่งตอ่เน่ือง เป็นต้น  

จากมาตรการการบริหารจดัการความเส่ียงข้างต้น บริษัทฯ ประเมินความเส่ียงนีอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2.2 ความเส่ียงในการบริหารข้อมูลสารสนเทศ   
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และทัน

เหตกุารณ์เพ่ือประกอบการตดัสินใจ รวมถึงให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของข้อมลูและการเปิดเผยข้อมลู โดยบริษัทฯ 
มีมาตรการป้องกนัและบริหารจดัการความเส่ียงจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งอาจเกิดจาก Cyber Attack จากแหล่ง
ภายนอกองค์กรท่ีปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ หรือจากพนักงานภายในบริษัทฯ เอง โดย CPN จัดทําโครงการ Data 
Confidentiality Management เพ่ือพิจารณาการคดักรองและกําหนดสิทธิเฉพาะผู้ มีอํานาจ ผู้ มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการ
เข้าถงึ ดําเนินการและแจกจ่ายข้อมลูตา่ง ๆ รวมทัง้ลงทนุพฒันา Hardware และ Software อยา่งต่อเน่ือง ให้มีความทนัสมยั
เพ่ือรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหม่และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ ไม่เก่ียวข้อง ทําให้ข้อมูลท่ีสําคญัมี
ความเสถียรและปลอดภยัมากขึน้ ซึง่จดัเป็นความเส่ียงในระดบัปานกลาง 

3. ความเส่ียงด้านการปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)   
 CPN ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เพ่ือให้การ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งถกูต้อง เช่ือถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย ซึง่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ ได้แก่ 

3.1 ความเส่ียงด้านการปฏบัิตติามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
CPN มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ทัง้ในการพฒันาและบริหารศนูย์การค้าให้เกิดบรรยากาศแห่ง

ความปลอดภยัและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยนําระบบการบริหารมาตรฐานความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมเป็นแนวปฏิบติั
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเคร่งครัดต่อการปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมายในปัจจบุนัและเตรียมความพร้อมสําหรับกฏหมายท่ี
จะนํามาบงัคบัใช้ในอนาคต และได้วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกดําเนินการสอบทานและให้คําแนะนํา เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ 
มีการปฏิบติัอยา่งถกูต้องและเหมาะสม  

โดยบริษัทฯ ประเมินวา่ความเส่ียงนีอ้ยูใ่นระดบัต่ํา 

3.2 ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงให้ความสําคัญกับเร่ืองบรรษัทภิบาลท่ีดีและ

กระบวนการควบคมุภายในท่ีรัดกมุ พร้อมกําหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ท่ี
ชดัเจนและเคร่งครัดในการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทจุริต  (CAC : Collective Action Coalition Against Corruption) และได้การรับรองว่าเป็นบริษัทท่ีได้มี
การกําหนดนโยบายแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการทจุริตครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี  CAC กําหนด รวมถึงมีการจดัทําและส่ือสาร
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กบัผู้ขายและผู้ รับจ้างช่วงเพ่ือเน้นยํา้ถงึจดุยืนของบริษัทฯ  

ส่วนในแง่การป้องปรามและบริหารความเสี่ยงจากการทจุริต CPN ได้กําหนดมาตรการในการควบคมุและ
ติดตามกระบวนการทํางานท่ีสําคญัท่ีอาจเกิดการทจุริตได้ โดยมีทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเส่ียงและ
สุ่มตรวจสอบ เพ่ือสอบยันความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสุจริตโปร่งใสและป้องปรามการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เก่ียวข้องกบัการทจุริต พร้อมทัง้เปิดช่องทางการส่ือสารให้ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน
เก่ียวกบัการทจุริต (whistle blower) ได้โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ และจะมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทกุข์ตามกระบวนการท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิด
ความเช่ือมัน่และความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น  

โดยบริษัทฯ ประเมินวา่ความเส่ียงนีอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
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4. ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
CPN มีนโยบายการเติบโตทางธุรกิจในการขยายสาขาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน เพ่ือเป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าท่ีทกุคนช่ืนชมและมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่การจะบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว มี
ความเส่ียงด้านการเงินท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

4.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)  
CPN มีการดําเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมดัระวงัในการใช้ไปของเงินทนุ โดยมีการวิเคราะห์การลงทนุ

โดยละเอียดรอบด้านในทุก ๆ โครงการเพ่ือคัดเลือกและนําเสนอโครงการท่ีมีศกัยภาพเข้าสู่การพิจารณากลัน่กรองจาก
คณะกรรมการการลงทนุอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะพิจารณาอนมุติัให้ดําเนินการ ในขณะท่ีแหลง่ท่ีมาของเงินทนุ CPN มีการ
จัดโครงสร้างเงินทุนท่ีพยายามคงอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุนท่ีต่ํา (ไม่เกิน 1 เท่า) ร่วมกับใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินในการระดมทนุท่ีเหมาะสม เช่น การเตรียมความพร้อมท่ีจะใช้ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT: Real 
Estate Investment Trust) เป็นต้น มาเป็นแหลง่เงินทนุทางเลือกสําหรับบริษัทฯ  

นอกจากนัน้ หลงัจากเปิดโครงการไปแล้ว CPN มีการประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสม่ําเสมอ
เพ่ือการปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมท่ีจะทําให้บรรลผุลตอบแทนตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้ CPN ลดความเส่ียง
ทางด้านการเงิน และยงัคงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง อนัจะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กบั CPN ในการจดัหาเงินทนุเพ่ือ
การขยายธุรกิจในอนาคตได้อยา่งเพียงพอ ด้วยต้นทนุทางการเงินและผลตอบแทนการลงทนุท่ีเหมาะสม  

โดยบริษัทฯ ประเมินวา่ความเส่ียงด้านนีอ้ยูใ่นระดบัต่ํา 

4.2 ความเส่ียงด้านการผิดนัดชาํระหนีข้องผู้เช่าพืน้ที่ (Credit risk)  
CPN กําหนดนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากการผิดนดัชําระหนีข้องผู้ เช่าพืน้ท่ี ได้แก่ 1) การเรียกเก็บเงินมดั

จําค่าเช่าพืน้ท่ีจากผู้ เช่าไว้ล่วงหน้า 2) การบอกเลิกสญัญาเช่าสําหรับผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีค้างชําระค่าเช่าเกินกว่า 90 วนั พร้อมทัง้
เร่งประสานงานเพ่ือการเจรจาและแก้ปัญหาร่วมกนักบัผู้ เช่าพืน้ท่ี 3) นโยบายการติดตามหนีส้ินอย่างใกล้ชิด ทําให้สามารถ
เก็บหนีส้่วนใหญ่ตามกําหนดชําระ ทัง้นี ้หากมีการผิดนัดชําระหนีเ้กิดขึน้ จะมีการประสานงานอย่างต่อเน่ืองระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาการผิดนดัชําระหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีท่ีผ่านมามีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่ํา
กวา่ 0.1% ของรายได้ 

 บริษัทฯ จงึประเมินความเส่ียงในการผิดชําระหนีอ้ยูใ่นระดบัต่ํา 

4.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนของเงนิสกุลต่างประเทศ (Foreign exchange risk)  
บริษัทฯ จะมีการพิจารณาทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) เพ่ือป้องกนั

ความเส่ียงของทรัพย์สินและหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัเน้นการใช้แหล่งเงินทุน
ภายในประเทศท่ีใช้เงินสกลุบาทเป็นหลกั เพ่ือการระดมทนุของบริษัทฯ  ซึง่ทําให้ความเส่ียงด้านนีล้ดลงไปโดยปริยาย   

โดยบริษัทฯ ประเมินความเส่ียงในด้านนีอ้ยูใ่นระดบัต่ํา 
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4.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 
เกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตของอัตราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ทัง้นี ้CPN ได้มีนโยบายด้านการเงินท่ีกําหนดให้ดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์และ
ตราสารหนีส้ว่นใหญ่มีอตัราคงท่ี (Fixed rate) เพ่ือให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความ
เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว 

 โดยบริษัทฯ ประเมินวา่เป็นความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัต่ํา 

5. ความเส่ียงด้านความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk) 
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ และผู้ มีสว่นได้เสียหลายกลุม่ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าท่ีมาจบัจ่ายสินค้าและ

บริการ กลุม่ร้านค้าผู้ เช่าพืน้ท่ี กลุ่มชมุชนรอบศนูย์การค้า ซึ่งผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ต่างมีความคาดหวงัอย่างสงูต่อประเด็น
เร่ืองความปลอดภัยท่ีจะได้รับจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  ดังนัน้ CPN จึงตระหนักและใส่ใจต่อการบริหารความ
ปลอดภยัจากภยัอนัตรายท่ีสําคญัเป็นอยา่งย่ิง ซึง่ได้แก่ 

5.1 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ 
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนทําให้สภาพภมิูอากาศในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความถ่ีในการ

เกิดเหตกุารณ์มากขึน้และส่งผลท่ีรุนแรง ดงัเช่นปีท่ีผ่านมาในประเทศไทยเกิดทัง้ภาวะภยัแล้ง นํา้ท่วมฉบัพลนั แผ่นดินไหว 
พายฤุดรู้อน เป็นต้น ซึ่งภยัพิบติัทางธรรมชาติเป็นความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และกระทบ
ตอ่การให้บริการแก่ลกูค้า   

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินความเส่ียงเหล่านีใ้นทุกศนูย์การค้าเพราะในแต่ละพืน้ท่ีจะเผชิญความ
เส่ียงท่ีแตกต่างกนั เช่น ภาคเหนือจะมีประเด็นเร่ืองพายฤุดรู้อน ลกูเห็บ และแผ่นดินไหวมากกว่าภาคอ่ืน หรือภาคใต้จะมี
ประเด็นนํา้ท่วมฉบัพลนั และลมมรสมุ เป็นต้น พร้อมทัง้ได้กําหนดมาตรการท่ีสอดคล้องเพ่ือบรรเทาความเส่ียงนี ้ได้แก่ การ
กําหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานท่ีอย่างสม่ําเสมอ การเตรียมความพร้อมและเคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น ขดุลอกทางระบายนํา้และเพ่ิมจํานวนเคร่ืองป๊ัมนํา้ในศนูย์การค้าท่ีอยู่พืน้ท่ีเส่ียงจากนํา้
ท่วม การเตรียมหาแหล่งนํา้สํารองไว้ล่วงหน้าเพ่ือรองรับในกรณีท่ีเกิดภาวะภัยแล้ง การเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านโครงสร้าง
อาคารประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้อมให้คําแนะนํา เพ่ือรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้มีการ
ทบทวนและจดัทําแผนรองรับเหตกุารณ์วิกฤต (Crisis Management) ให้ครอบคลมุเหตกุารณ์ต่าง ๆ มากขึน้ พร้อมทัง้จดัให้
มีการซ้อมแผนอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้บคุลากรสามารถรับมือกบัเหตกุารณ์วิกฤตตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้  

นอกจากนี ้ยงัมีการติดตามและเก็บสถิติเหตกุารณ์ (Incident case) ด้านภยัพิบติัทางธรรมชาติ และผลของ
การแก้ไขสถานการณ์ เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และเตรียมหามาตรการรองรับและพฒันาการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบและสัง่การอยา่งเป็นระบบ  

โดยบริษัทฯ ประเมินว่าเป็นความเส่ียงระดบัปานกลางถึงสงูในบางพืน้ท่ี เช่น พืน้ท่ีภาคเหนือจะมีความเส่ียง
สงูจากเหตแุผน่ดินไหว เป็นต้น 
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5.2 ความเส่ียงจากการก่อความไม่สงบ  
ปัจจบุนัเหตกุารณ์การก่อความไม่สงบหรือภยัจากการก่อการร้ายนัน้เป็นประเด็นความเส่ียงในระดบัสากลท่ี

นานาประเทศล้วนต้องเผชิญไม่ว่าประเทศนัน้จะตัง้อยู่ในภูมิภาคใดในโลก CPN ได้ตระหนกัถึงประเด็นความเส่ียงนี ้จึงมี
มาตรการเพ่ือจดัการความเส่ียง ดงันี ้ 

1) การประสานงาน และติดตาม ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและรวดเร็วสําหรับการประเมินสถานการณ์ และส่ือสารกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยใช้ Color-Code 
Condition ซึง่ปรับเปล่ียนตามระดบัความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนัน้ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเตรียมความพร้อม
และจดัการกบัเหตกุารณ์วิกฤตตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีได้วางไว้  

2) การฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวงัและสงัเกตการณ์เหตคุวามไม่
ปลอดภยัตา่ง ๆ พร้อมกบัการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตอุยา่งสม่ําเสมอ  

3) การติดตัง้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัท่ีทนัสมยัและมีจํานวนท่ีเพียงพอ เช่น กล้อง CCTV ซึง่หาก
เกิดเหตกุารณ์ขึน้ก็จะสามารถรับรู้เหตกุารณ์โดยละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัเป็นการป้องปรามผู้ ท่ีจะก่อเหตุ
ความไมส่งบอีกทางหนึง่  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ประเมินวา่ความเส่ียงนีอ้ยูใ่นระดบัปานกลางถงึสงูในบางพืน้ท่ี เช่น บริเวณภาคใต้ เป็นต้น 

5.3 ความเส่ียงจากภาวะวกิฤตต่าง ๆ 
CPN ให้ความสําคญักบัการบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 

บริษัทฯ จึงมีแผนงานรองรับท่ีจะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเน่ืองของธุรกิจ (BCM Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการนีจ้ะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากบัดแูลให้มีการจดัทําแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจและดําเนินการซ้อมแผนอย่าง
สม่ําเสมอ  ซึ่งในปีท่ีผ่านมาได้กําหนดสถานการณ์วิกฤตในกรณีท่ีบคุลากรไม่สามารถเข้าปฏิบติังานท่ีสํานกังานใหญ่ได้ ทํา
ให้พนกังานท่ีอยูใ่นกระบวนการท่ีสําคญั (Key process) ต้องย้ายไปปฏิบติังานในสถานท่ีปฏิบติังานสํารอง (Alternate Site)   

โดยภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกซ้อม ทีมงานฝึกซ้อมได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและสรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ สําหรับ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจของส่วนสํานักงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ นอกจากนี ้จะมีการ
ทบทวนและฝึกซ้อมการบริหารความตอ่เน่ืองของธุรกิจไปในระดบัสาขาตา่ง ๆ ทัว่ประเทศด้วยเช่นกนั 
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4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
บริษัทฯ มีทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสทิธิการเช่า โดยมีมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที่                        

31 ธนัวาคม 2559 จํานวนรวม   89,144 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

                                         หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของทรัพย์สนิ ปี 2559 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 76,700 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,797 

สทิธิการเช่า 10,647 

รวม 89,144 

 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีทรัพย์สนิที่ใช้สําหรับพฒันาโครงการที่พกัอาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม คือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาของ โครงการเอสเซ็นท์ เชียงใหม่, 
เอสเซน็ส์ ของแก่น และ เอสเซน็ส์ ระยอง  โดยมีมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน  428 ล้านบาท 

 

โดยลกัษณะกรรมสทิธิ์ และภาระผกูพนัของทรัพย์สนิแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
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ตารางทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 

โครงการที่เปิดดําเนินการแล้ว   

เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่ดินและอาคาร : สทิธิการเช่าช่วง  บมจ.เซน็ทรัลพฒันา จะต้องจ่ายคา่ผลประโยชน์ตอบแทนการได้สทิธิเช่าช่วง และจ่ายคา่
เช่าสําหรับการเช่าช่วงทรัพย์สนิรายปีและคา่เช่าครุภณัฑ์ตลอดอายสุญัญาเช่า  

 

เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา ที่ดิน : สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา ได้จ่ายชําระคา่เช่าลว่งหน้า ให้กบั บจ.ห้างเซน็ทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
 

เซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 

(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา ให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สนิบางสว่นของโครงการเซน็ทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้า กบั กองทนุ CPNRF เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2567 

 ในปี 2558 ทัง้สองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินสญัญาหลกัออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน นบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2568 ถงึวนัที่ 31 พฤษภาคม 2570 

เซน็ทรัล มารีนา 

(เดิมชื่อ เซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา) 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องจ่ายชําระคา่เชา่ช่วงที่ดินเป็นรายเดือน โดยชําระลว่งหน้า
เป็นรายงวด ให้กบั บจ.เซน็ทรัลพทัยา  

 

เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : กรรมสทิธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา ให้เช่า/เช่าช่วง ทรัพย์สนิบางสว่นของโครงการเซน็ทรัลพลาซา 

เชียงใหม ่แอร์พอร์ต กบั กองทนุ CPNRF เป็นระยะเวลา 30 ปื สิน้สดุวนัที่ 22 เม.ย. 

2587 

เซน็ทรัลพลาซา บางนา ที่ดิน : กรรมสทิธิ์ 

อาคาร : สทิธิการเช่า 

 ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ได้ถกูนําไปคํา้ประกนัต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภท เจ้าหนีข้อง        
กองทนุรวมธุรกิจไทย 5 ในวงเงินไมเ่กินมลูหนีท้ี่เหลืออยู ่ณ 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน       

107 ล้านบาท   
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 

เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : กรรมสทิธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ทําสญัญาให้เช่าที่ดิน อาคาร และพืน้ที่ภายในอาคาร
บางสว่น แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPNRF เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุ วนัที่ 15 

สงิหาคม 2578 (โดยทาง CPNRF มีสทิธิตอ่อายสุญัญาเชา่ได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 ปี) 

 

เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

(ส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 มีหน้าที่ต้องจ่ายชําระคา่เช่าที่ดินให้กบักลุม่
บคุคลภายนอกเป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จะทยอยได้รับชําระคืนเงินคํา้ประกนัสทิธิการเช่าที่ดิน
ตัง้แต ่ปีการเช่าที่ 21 ถึง 30 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ทําสญัญาแบง่ให้เช่าช่วงที่ดิน 3 ฉบบั รวม 53 ไร่ 2 งาน 

38.4 ตารางวา และสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้า และอาคารจอดรถ แก่กองทนุCPNRF 

เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัที่ 15 สงิหาคม 2568 

เซน็ทรัลเวิลด์ ที่ดิน : สทิธิการเช่า 

อาคาร : สทิธิการเช่า 

 กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 มีหน้าที่ต้องจ่ายชําระค่าเช่าที่ดินตอ่สํานกังานทรัพย์สนิ                

สว่นพระมหากษัตริย์เป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

 กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงที่ดินแก่ บจ.โรงแรมเซน็ทรัลเวิลด์  โดยจะ
ได้รับคา่เช่าเป็นรายเดือนจนกว่าจะครบอายสุญัญาในปี 2583  

อาคารสํานกังานเซน็ทรัลเวิลด์ 

(สว่นที่ไมอ่ยูภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบั
กองทนุ CPNCG) 

อาคาร: สทิธิการเช่าช่วง  กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงอาคารสํานกังาน แก่ บมจ.เซน็ทรัลพฒันา       
โดยจะได้รับคา่เช่าเป็นรายเดือนจนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2583  

 กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงอาคารสํานกังาน และที่ดินแก่กองทนุ 

CPNCG  เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัที่ 22 ธนัวาคม 2575 

 

เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  ที่ดิน :    กรรมสิทธิ์ และ สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ มีหน้าที่ต้องจ่ายชําระค่าเช่าที่ดิน (บางสว่น) ให้กบันิติ
บคุคลอื่นเป็นรายเดือนไปจนกว่าจะครบอายสุญัญา 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 

เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ที่ดิน : กรรมสทิธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที่ดิน : กรรมสทิธิ์ และ สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บริษัท มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบ
อายสุญัญา 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา ที่ดิน : สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

 

เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

โรงแรมเซน็ทารา อดุรธานี ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุี ที่ดิน :    กรรมสิทธิ์ และ สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซน็ทรัลเวิลด์ มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้กบั บมจ.เซน็ทรัลพฒันา และ
บคุคลภายนอก จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น ที่ดิน :    กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

 

เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ที่ดิน :    สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้กบันิติบคุคลอื่นเป็นราย
เดือนตัง้แตเ่ริ่มระยะเวลาการเช่าไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 

เซน็ทรัลพลาซา ลําปาง ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ และ สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซน็ทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่
บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

 

เซน็ทรัลเฟสติวลั  เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

 

เซน็ทรัลเฟสติวลั  หาดใหญ่ ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

 

เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ ที่ดิน :    สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บจ.เซน็ทรัลเวิลด์ มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้แก่ กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 

จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ และ สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดิน(บางสว่น) ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดา 

จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัลพลาซา ระยอง ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

 

เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ที่ดิน :    สทิธิการเช่า 

อาคาร : สทิธิการเช่า 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดินและอาคาร ให้แก่ บริษัท สรรพสนิค้า
เซน็ทรัล จํากดั  (“CDS”) (นิติบคุคล ซึง่มีความเกี่ยวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ และผู้ มีอํานาจควบคมุของ CPN และ CDS คือกลุม่จิราธิวฒัน์  

เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต ที่ดิน :    สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดิน ให้แก่ บริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากดั      

(นิติบคุคล ซึง่มีความเกี่ยวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของ CPN และ Vantage คือกลุม่จิราธิวฒัน์) 

เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ และ สทิธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้แก่ กลุม่นิติบคุคล จนกวา่จะครบ
อายสุญัญา 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 

เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์ 

อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

 ไมม่ี 

 
โครงการที่พักอาศัย 

 
โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 

เอสเซน็ท์ เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 

เอสเซน็ท์ ขอนแก่น ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 

เอสเซน็ท์ ระยอง ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 

 

โครงการในอนาคต 

 
โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 

เซน็ทรัลพลาซา มหาชยั ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 

เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 

เซน็ทรัล ภเูก็ต  ที่ดิน :   สิทธิการเช่า  บมจ.เซน็ทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องชําระคา่เช่าที่ดินให้แก่ กลุม่บคุคลธรรมดา และ              

นิติบคุคล จนกว่าจะครบอายสุญัญา 

เซน็ทรัล ไอ-ซิตี ้ ที่ดิน :   กรรมสิทธิ์  ไมม่ี 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว (โครงการที่เปิดดาํเนินการแล้ว) 
 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปีที่ครบ
กําหนด 

เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 

กลุม่บคุคลธรรมดา 2564         

2568         

2573 

เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา ผู้ให้เช่า: บจ.ห้างเซน็ทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 
ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

 

บจ.ห้างเซน็ทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์  
(กลุม่เซน็ทรัล) 

2566 

เซน็ทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ผู้ให้เช่า: บจ.ห้างเซน็ทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์                                  
ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

บจ.ห้างเซน็ทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์  
(กลุม่เซน็ทรัล) 

2570 

เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุี (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา ชลบรุี 

บคุคลธรรมดา 2570 

เซน็ทรัลพลาซา ชลบรุี (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

ผู้ เช่า: บจ. เซน็ทรัลพฒันา ชลบรุี  

บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 2570 

เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ผู้ให้เช่าช่วง: บจ.เซน็ทรัลอินเตอร์พฒันา 

ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 2571 

เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: นิติบคุคลอื่น 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์  

นิติบคุคลอื่น 2577 

2580 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปีที่ครบ
กําหนด 

เซน็ทรัล มารีนา  

(เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซน็เตอร์ พทัยา) 

ผู้ให้เช่าช่วง: บจ.เซน็ทรัลพทัยา 

ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

นิติบคุคลอื่น 2578 

เซน็ทรัล เฟสติวลัพทัยาบีช (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

ผู้ เช่า: บจ.ซีพีเอ็น พทัยา   

บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 2581 

เซน็ทรัล เฟสติวลัพทัยาบีช (บางสว่น) ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2  

ผู้ เช่าช่วง: บจ.ซีพีเอน็ พทัยา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2581 

เซน็ทรัลเวิลด์  ผู้ให้เช่า: สํานกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 

ผู้ เช่า: กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 

 

สํานกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 2583 

เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  ผู้ให้เช่า: นิติบคุคลอื่น 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์  

นิติบคุคลอื่น 2583 

เซน็ทรัลพลาซา ลําปาง  ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซน็ทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2584 

เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 

ผู้ เช่า: บจเซน็ทรัลเวิลด์  

กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 2586 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปีที่ครบ
กําหนด 

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

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา  

นิติบคุคล ซึง่มีความเกี่ยวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่
ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคมุของ CPN และ 

Vantage คือกลุม่จิราธิวฒัน์  

2586 

เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 

เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ผู้ให้เช่า: กลุม่นิติบคุคล 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา  

กลุม่นิติบคุคล 2587 

2588 

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

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา  

นิติบคุคล ซึง่มีความเกี่ยวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่
ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคมุของ CPN และ 

CDS คือกลุม่จิราธิวฒัน์ 

2599 

เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 

สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว (โครงการอนาคต) 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปีที่ครบ
กําหนด 

เซน็ทรัล ภเูก็ต  ผู้ให้เช่า: กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

ผู้ เช่า: บมจ.เซน็ทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 2599 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

คดีความท่ีมีสาระสําคญักบับริษัท และความคืบหน้าของคดีจนถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

 

(1) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2554 กลุม่บริษัทได้ย่ืนฟ้องบริษัทประกนัภยัเก่ียวกบัเหตกุารณ์ไฟไหม้อาคารศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ให้รับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัความเส่ียงภยัทกุชนิด (Industrial All 

Risks)  จํานวน  2,848.4 ล้านบาทให้แก่กลุม่บริษัทและ/หรือสํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ และตาม
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยดุชะงัก (Business Interruption) จํานวน  989.8 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท                

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ศาลขัน้ต้นได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชนะคดี โดยพิพากษาให้บริษัทประกนัภยัดงักลา่ว
ชําระเงินค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากทรัพย์สินเสียหาย จํานวน 2,719.7 ล้านบาท และค่าสินไหมทดแทน
เน่ืองจากการขาดรายได้ จํานวนเงิน 989.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.6 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 

2554 เป็นต้นไปจนกวา่บริษัทประกนัภยัดงักลา่วจะชําระเงินดงักลา่วครบถ้วน 

 

เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลบัคําพิพากษาศาลชัน้ต้น โดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ไฟ
ไหม้ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2553 มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมือง และการก่อความไม่สงบของ
ประชาชนถงึขนาดลกุฮือขึน้ตอ่ต้านรัฐบาลซึง่ไมไ่ด้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองความเส่ียง
ภยัทกุชนิด  ทําให้บริษัทประกนัภยัไมต้่องจ่ายคา่สนิไหมทดแทนแก่บริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม  2558 บริษัทได้ย่ืนฎีกาและคําร้องขออนญุาตย่ืนฎีกาต่อศาลแพ่งแล้ว  ศาลแพ่งได้สง่ต่อให้
ศาลฎีกาพิจารณาสัง่ตอ่ไป  ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 

(2) เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554   บริษัทในประเทศแห่งหนึ่งได้ฟ้องร้อง กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 และบริษัทย่อย เป็น
จําเลยร่วมกนั ฐานผิดสญัญาเช่า จากเหตุนํา้ร่ัวอนัเน่ืองมาจากการดบัเพลิงไฟไหม้อาคารโครงการศูนย์การค้า
เซน็ทรัลเวิลด์ และเรียกคา่เสียหายจํานวนทนุทรัพย์ 73.7 ล้านบาท  

 

 ศาลชัน้ต้นพิพากษายกฟ้อง (กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 และบริษัทย่อย ชนะคดี) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2556     

และศาลอทุธรณ์พิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2557 โจทก์ย่ืนฎีกาคดัค้านคําพิพากษาศาล
อทุธรณ์  ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท   เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)   
ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่   ชัน้ 30-33  อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์  
ที่อยู่     999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์    +66 (0) 2667 5555 

โทรสาร    +66 (0) 2264 5593   
เวบ็ไซต์ของบริษัท :    www.cpn.co.th 

เลขทะเบียนบริษัท   0107537002443  
ปีที่ก่อตัง้      ปี พ.ศ. 2523 
ประเภทธุรกจิ    พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองและ

 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพืน้ท่ีศูนย์การค้า รวมทัง้การลงทุนใน 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกและเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีก 

ข้อมูลหลักทรัพย์   หุ้นสามญัของ บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและทําการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 โดยใช้ช่ือย่อหลักทรัพย์ 
“CPN” 

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

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 
สอบถามข้อมูล :   เลขานกุารบริษัท: 

โทรศพัท์  : +66 (0) 2667 5555 ตอ่ 1685, 1686 และ 1687 
อีเมล   : co.secretary@cpn.co.th 

นกัลงทนุสมัพนัธ์: 
โทรศพัท์  : +66 (0) 2667 5555 ตอ่ 1632, 1688, และ 1689 
อีเมล     : ir@cpn.co.th 

 
ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทฯเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1) ท่ีแสดงไว้ใน 
www.sec.or.th, www.set.or.th หรือ www.cpn.co.th 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

สรุปข้อมูลทั่วไปของนิตบุิคคลที่บริษัทถือร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

สดัสว่นการถือ
หุ้น 

1 บริษัท เซน็ทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส จํากดั 1) 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

ให้บริการสาธารณปูโภค
(บางสว่น) ภายในศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

1,000,000 99.99% 

2 บริษัท เซน็ทรัลฟู้ ดอเวนิว จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

ศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะและ
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า (บางสว่น) 

5,000,000 99.99% 

3 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา เรียลตี ้จํากดั 1) 2) 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั          
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัท
อ่ืน และให้บริการสาธารณปูโภค 
(บางสว่น) ภายในศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

1,003,658,000 99.99% 
(ถือตรง 99.64% 
และถือผ่าน บจ. 
เซน็ทรัลเรียลตี ้
เซอร์วิส 0.36%) 

4 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั 
160 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา                   
เขตบางขนุเทียน กทม. 10150  
โทร +66 (0) 2866 4300 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
พระราม 2 

1,500,000,000 99.99% 

5 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั 
2 ถ.มหิดล, 252-252/1 ถ.ววัลาย                
ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่
50100  โทร +66 (0) 5399 9199 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
เชียงใหม่  แอร์พอร์ต 

1,000,000,000 99.99% 

6 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ จํากดั 
562, 566  ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  
อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 11000 
โทร +66 (0) 2834 6000 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา รัตนา 
ธิเบศร์ 

800,000,000 99.99% 

7 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั 
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี              
เขตยานนาวา กทม. 10120  
โทร +66 (0) 2649 6000 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
พระราม 3 

324,738,000 99.99% 

8 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ขอนแก่น จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 
 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
ขอนแก่น 

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

 บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

สดัสว่นการถือ
หุ้น 

9 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ชลบรีุ จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                    
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
ชลบรีุ 

900,000,000  99.99% 

10 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ จํากดั 
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง                     
เขตห้วยขวาง กทม. 10310  
โทร +66 (0) 2103 5999 

ศนูย์การค้า/อาคารสํานกังาน  
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
แกรนด์ พระราม 9 

3,200,000,000  93.30% 

11 บริษัท บางนา เซน็ทรัล พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
587, 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา            
เขตบางนา  กทม. 10260  
โทร +66 (0) 2763 6000 

ศนูย์การค้า/อาคาร
สํานกังาน/ท่ีพกัอาศยั/สวน
นํา้ ศนูย์การค้าเซน็ทรัล
พลาซา บางนา 

1,160,563,400  99.99% 
(ถือผ่านบจ. 
เซน็ทรัลพฒันา 

เรียลตี)้ 

12 บริษัท ซีพีเอน็ พทัยา  จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา 

2,500,000,000  99.99% 

13 บริษัท เซน็ทรัลเวิลด์ จํากดั 
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริห์                
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2640 7000 

โรงแรมเซน็ทารา และคอน
เวนชนัเซน็เตอร์ อดุรธานี, 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
อดุรธานี, ศนูย์การค้าเซน็ทรัล
พลาซา พิษณโุลก, 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
อบุลราชธานี และศนูย์การค้า 
เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ 

2,511,938,100  99.99%       
(ถือตรง 90% 
และถือผ่านบจ. 
บางนาเซน็ทรัล 
พร็อพเพอร์ตี ้

10%) 

14 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั 
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา               
แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 
โทร +66 (0) 2947 5000 

ศนูย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ 500,000,000  15.00% 
(ถือผ่าน บจ. 
เซน็ทรัลพฒันา 
เรียลตีแ้ละ บจ. 
สแควร์ ริทซ์ 
พลาซา่) 

15 บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซา่ จํากดั  
587 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว              
เขตคนันายาว กทม. 10230                            
โทร +66 (0) 2947 5000 
 

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

เรียลตี)้ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

 บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

สดัสว่นการถือ
หุ้น 

16 บริษัท อยธุยาเกษตรธานี จํากดั  
3/10 หมูท่ี่ 17 ถนนบางนา-ตราด                   
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี                              
จ.สมทุรปราการ 10540  
โทร +66 (0) 2399 4510 

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

เรียลตี)้ 

17 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN 
รีเทล โกรท บริหารงานโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ 
จํากดั 
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1                
ชัน้ 7-8 เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก                
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กทม. 10900 
โทร +66 (0) 2949 1500 

ลงทนุในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2, 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
พระราม 3 ศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
เชียงใหม่  แอร์พอร์ต 

24,406,207,630 26.69% 

18 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN 
คอมเมอร์เชียล โกรท บริหารงานโดย บลจ.
ไทยพาณิชย์ จํากดั 
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1               
ชัน้ 7-8 เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก             
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กทม. 10900 
โทร +66 (0) 2949 1500 

ลงทนุในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ โครงการ
อาคารสํานกังาน                     
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัล
เวิลด์ 

4,394,381,700      25.00% 

19 กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 บริหารงานโดย            
บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย 
1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32                  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 
10120 โทร  +66 (0) 2686 6100 

ลงทนุในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ศนูย์การค้า
เซน็ทรัลเวิลด์ 

5,443,793,1593)    100.00% 

20 กองทนุรวมธุรกิจไทย 5 บริหารงานโดย  
บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย        
1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32               
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 
10120  โทร  +66 (0) 2686 6100 

ลงทนุในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา บางนา 

52,160,0003)     100.00% 

21 บริษัท ซีพีเอน็ เรซซิเด้นซ์ จํากดั  
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

พฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
ESCENT เชียงใหม ่และ 
ESCENT ระยอง 

1,000,000,000 99.99% 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

  
บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 
สดัสว่นการถือ

หุ้น 
22 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                 
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
เชียงราย, ศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซาสรุาษฎร์ธานี 
และศนูย์การค้าเซน็ทรัล
พลาซา ลําปาง 

700,000,000 99.99% 

23 บริษัท ซีพีเอน็ โกบอล จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                
เขตปทมุวนั กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ลงทนุ 
และ/หรือ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  

1,000,000 99.94% 

24 บริษัท ซีพีเอน็ ซิตี ้จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั               
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

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

25 บริษัท ซีพีเอน็ คอมเพลก็ซ์ จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                 
เขตปทมุวนั กทม. 10330 
 โทร +66 (0) 2667 5555 

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

 

26 บริษัท ซีพีเอน็ เลร์ินน่ิง เซน็เตอร์ จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั              
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 1,000,000 99.96% 

27 บริษัท ซีพีเอน็ ระยอง จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                 
เขตปทมุวนั กทม. 10330 
โทร +66 (0) 2667 5555 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
ระยอง 

1,000,000,000 99.99% 

28 บริษัท ซีพีเอน็ โคราช จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,000,000,000 99.99% 

29 บริษัท ซีพีเอน็ เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั                
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

พฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
ESCENT ขอนแก่น 

200,000,000 99.99% 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

 บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

สดัสว่นการถือ
หุ้น 

30 บริษัท ซี.เอส.ซิตี ้จํากดั 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทร +66 (0) 2667 5555 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 500,000,000 99.99% 
(ถือผ่าน บจ. 
เซน็ทรัลพฒันา 

เรียลตี)้ 

31 บริษัท ซีพีเอน็ เอสเตท จํากดั 4) 
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กทม. 10330 
 โทร +66 (0) 2667 5555 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,000,000 99.94% 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ HKD10,000 99.94% 
(ถือผ่าน บจ.      
ซีพีเอ็น โกบอล) 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ HKD10,000 99.94% 
(ถือผ่าน Global 

Retail 
Development & 

Investment 
Limited) 

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

ให้คําปรึกษาด้านการบริหาร
และการจดัการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

MYR5,000,000 99.94% 
(ถือผ่าน บจ.      
ซีพีเอ็น โกบอล) 

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

ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้น            
ในบริษัทอ่ืน  

MYR400,000 99.94% 
(ถือผ่าน CPN 
Venture Sdn. 

Bhd.) 

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

ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้น            
ในบริษัทอ่ืน  

MYR400,000 99.94% 
(ถือผ่าน CPN 
Venture Sdn. 

Bhd.) 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

                           บริษัท            ประเภทธุรกิจ     ทนุจดทะเบียน      
          (บาท) 

สดัสว่นการถือ 
        หุ้น 

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

ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้น            
ในบริษัทอ่ืน  

     MYR400,000  99.94%  
(ถือผ่าน CPN 

Malls Malaysia 
Sdn. Bhd. และ 

CPN Real 
Estate Sdn. 

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

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

ลงทนุ และ/หรือ ถือหุ้น            
ในบริษัทอ่ืน  

MYR400,000 99.94%  
(ถือผ่าน Central 

Plaza i-City 
Malls Malaysia 

Sdn. Bhd.) 

 
39 Central Plaza i-City Real Estate Sdn. 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ MYR458,000,000 59.97% 
 (ถือผ่าน บจ. ซี
พีเอ็น โกบอล 
บจ. เซน็ทรัล
พฒันา เรียลตี ้
และบจ. เซน็ทรัล
พฒันาเรียลตี ้
เซอร์วิส) 

  หมายเหต ุ1) จดทะเบียนยกเลิกบจ. เซน็ทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส และได้โอนกิจการไปยงั บจ. เซ็นทรัลพฒันา เรียลตี ้เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2559  
                      และขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 
                  2) เดิมคือ บจ. หลงัสวนเรียลตี ้ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บจ.เซน็ทรัลพฒันา เรียลตี ้เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2559    
                  3) แสดงเฉพาะทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยประเภทเจ้าของ 

            4) บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากดั เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

    6-8 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

ข้อมูลบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 

 

บริษัท สถานะ ท่ีอยู ่

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธิ     
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั นายทะเบยีนหุ้นสามญั 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย                  
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2009 9999 
โทรสาร  : + 66 (0) 2009 9991 

หุ้นกู้ไม่มีประกนั     
ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) นายทะเบยีนหุ้นกู้  CPN176A, 

CPN172A, และ CPN19NA 
44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2626 7503 
โทรสาร  : + 66 (0) 2626 7542 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 

นายทะเบยีนหุ้นกู้  CPN18OA, 
CPN21OA, และ CPN171A 

9 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตจุกัร               
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2256 2323-8 
โทรสาร  : + 66 (0) 2256 2406 
 

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

1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2296 3582 
โทรสาร  : + 66 (0) 2296 2202 
 

ผู้สอบบัญชี    

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
โดยนางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม  
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3684) 

ผู้สอบบญัชี  ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา           
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2677 2000 
โทรสาร  : + 66 (0) 2677 2222 

บริษัทจดัอนัดบัเครดติ 
บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั 
 

 
ผู้จดัอนัดบัเครดิตองค์กรและ 
ตราสารหนี ้

 
ชัน้ 24 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์  
เลขท่ี 191 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2231 3011 
โทรสาร  : + 66 (0) 2231 3012 

สถาบันการเงนิที่ตดิต่อเป็นประจาํ   
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน 400/22 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 

 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

 
สถาบนัการเงิน 

 
10 อาคารสขุมุวิท ถนนสขุมุวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

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