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โครงสร้างเงินทนุ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 
ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 CPN มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทนุท่ีสําคญัดงัต่อไปนี ้ 

1. โครงสร้างเงนิทุน 
 หุ้นสามัญ 

ทนุจดทะเบียน   2,244,000,000 บาท 
ทนุเรียกชําระแล้ว   2,244,000,000 บาท 
จํานวนหุ้นสามญั   4,488,000,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ            0.50 บาท 
ราคาหุ้น                               56.75 บาท 

  
หุ้นกู้ไม่มีประกนัและไม่ด้อยสทิธิ 

ช่ือหุ้นกู้ อันดบั จาํนวน วันที่ออก อายุ รอบการจ่าย รอบการจ่าย วันครบ ยอดคงเหลือ 
 เครดติ (ล้านบาท) หุ้นกู้ (ปี) ดอกเบีย้ คืนเงนิต้น กาํหนด 31 ธ.ค. 2559 
 ตราสารหนี ้        

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

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

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

CPN176A AA- 1,000 01/06/2555 5 ทกุๆ 6 เดือน ทยอยชําระคืนเงินต้น 01/06/2560 150 

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

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

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

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

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

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

กําหนด 3 ปี 

06/08/2563 1,400 

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

กําหนด 5 ปี 

06/08/2565 800 
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โครงสร้างเงินทนุ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

ช่ือหุ้นกู้ อันดบั จาํนวน วันที่ออก อายุ รอบการจ่าย รอบการจ่าย วันครบ ยอดคงเหลือ 
 เครดติ (ล้านบาท) หุ้นกู้ (ปี) ดอกเบีย้ คืนเงนิต้น กาํหนด 31 ธ.ค. 2559 
 ตราสารหนี ้        

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

กําหนด 3 ปี 

16/12/2563 800 

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

กําหนด 4 ปี 

16/12/2564 800 

CPN22DA1) 
 

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

กําหนด 5 ปี 

16/12/2565 600 

หมายเหต:ุ 1) ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดหรือบางสว่นในวนักําหนดชําระดอกเบีย้ใดๆ นบัแตว่นัท่ีหุ้นกู้ครบกําหนดนบั 
จากวนัท่ีออกหุ้นกู้  

  2) อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ถวัเฉล่ียร้อยละ 3.68% ตอ่ปี 
 

การดาํรงสถานะทางการเงนิตามข้อกาํหนดสทิธิ การดาํรงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2559 
1. จํานวนรวมของหนีส้ินตอ่จํานวนรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้น ไมเ่กิน 2.50 เทา่ 0.97 เทา่ 
2. จํานวนรวมของเงินกู้ ยืมตอ่จํานวนรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้น   

       2.1 ก่อนหกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว ไมเ่กิน 1.75 เทา่ 0.34 เทา่ 
       2.2 หลงัหกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว ไมเ่กิน 1.75 เทา่ 0.28 เทา่ 
3. จํานวนรวมของสินทรัพย์หลงัจากหกัภาระผกูพนัตอ่เงินกู้ ยืม      
     ท่ีไมมี่หลกัประกนั                           

ไมต่ํ่ากวา่ 1.50 เทา่ 4.95 เทา่ 

 
 
 ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 4,488,000,000  100.00%  

ผู้ถอืหุ้นในประเทศ     
      - นิติบคุคล 1,801,714,407  40.15%  
      - บคุคลธรรมดา 1,361,889,012  30.34%  

             รวม 3,163,603,419  70.49%  

ผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ     
      - นิติบคุคล 1,296,177,331  28.88%  
      - บคุคลธรรมดา 28,219,250  0.63%  

               รวม 1,324,396,581  29.51%  
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ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้* 
ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
1 บริษัท เซน็ทรัลโฮลดิง้ จํากดั 1,176,343,960 26.21% 
2 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 235,946,234 5.26% 
3 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ** 207,074,483 4.61% 
4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ** 129,875,200 2.89% 
5 CHASE NOMINEES LIMITED ** 96,045,991 2.14% 
6 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG ** 93,025,620 2.07% 
7 THE BANK OF NEW YORK MELLON 88,274,400 1.97% 
8 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ** 77,344,160 1.72% 
9 BANK OF SINGAPORE LIMITED ** 61,850,648 1.38% 
10 สํานกังานประกนัสงัคม 59,995,300 1.27% 

 รวม 2,225,775,996 49.52% 

หมายเหต ุ:  
* รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก จดัเรียงโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
** นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายช่ือผู้ ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดงักลา่วไม่มีพฤติการณ์ท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การกําหนดนโยบายและการจดัการของบริษัทฯ 

 
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตกิารณ์มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายหรือการดาํเนินงานของ CPN อย่างมี
นัยสาํคัญ  

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จํากดั และบคุคลในตระกูลจิราธิวฒัน์ รวมถือหุ้นประมาณ 53% เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของ CPN อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากมีผู้แทนเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท จํานวน 7 ทา่น จากจํานวนกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น 

 
ข้อจาํกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว 

CPN มีข้อจํากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) 30% ของทุนชําระแล้ว  
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีบคุคลตา่งด้าวถือครองหลกัทรัพย์ของ CPN คิดเป็น 29.51% ของทนุชําระแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 



 

7-4 
 

โครงสร้างเงินทนุ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

  
รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ของ CPN  

กรรมการและผู้บริหารท่ีมีการถือครองหลกัทรัพย์ของ CPN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

ลาํดบั รายชื่อ  ตาํแหน่ง จาํนวนหุ้น1) สัดส่วน 
การถอืหุ้น     

(%) 

1 นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 25,606,000  0.57  

2 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ -   -   
3 นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ -   -   
4 นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ -   -   
5 นายวีรวฒัน์ ชติุเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ -   -   
6 นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 2,645,900  0.50  

7 นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 22,290,600  0.50  

8 นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 28,346,400  0.63  

9 นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการ 26,764,600  0.60  

10 นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ กรรมการ 27,218,400  0.61  

11 นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 42,337,895  0.94  
12 นายปรีชา เอกคณุากลู กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3,000  0.00  

13 นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

25,589,600  0.57  

14 นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานพฒันาธุรกิจ  
และบริหารโครงการก่อสร้าง 

17,199,200  0.38  

15 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานการเงิน บญัชี  
และบริหารความเส่ียง 

78,000  0.00  

16 นางปณิดา  สขุศรีดากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ 

-   -   

17 นางรัตนา อนนุตการุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายขาย 

-   -   
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ลาํดบั รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนหุ้น1) สัดส่วน 
การถอืหุ้น     

(%) 
18 พนัตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ฝ่ายพฒันาโครงการ  
- - 

19 นางนาถยา จิราธิวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

17,102,200  0.38  

20 เรืออากาศเอกกรี เดชชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายพฒันาโครงการพิเศษ 

- - 

21 ดร.ณฐักิตต์ิ ตัง้พลูสนิธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายการตลาด 

- - 

22 นายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

- - 

23 นางสวุดี สงิห์งาม ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี  
และบริหารสํานกังาน 

68,000 0.00 

หมายเหต ุ: 1) จํานวนการถือหลกัทรัพย์ ได้รวมคูส่มรส และ/หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร 

 
2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าประมาณ 40% ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของ 
งบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใด ทัง้นี ้จํานวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเม่ือบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือ
เพียงพอ โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย ทัง้นี ้จํานวน 
เงินปันผลจ่ายจะต้องไมเ่กินกวา่กําไรสะสมของงบการเงินบริษัทยอ่ย 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของ CPN ประกอบด้วย  
1. คณะกรรมการบริษัท  

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 4 คณะ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2.3 คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

3. คณะกรรมการบริหาร  

4. คณะกรรมการจดัการ 

รายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงันี ้
 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ เข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ
กิตติมศกัด์ิของบริษัท เพ่ือให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  
- ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือให้มีการ

แบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 
- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน 

 
 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการกติตมิศักดิ์ 
ดร.ศภุชยั  พานิชภกัด์ิ 1 
 
คณะกรรมการบริษัท 
1. นายสทุธิชยั   จิราธิวฒัน์ 2  ประธานกรรมการ 

2. นายไพฑรูย์   ทวีผล   กรรมการอิสระ 

3. นายการุณ   กิตติสถาพร กรรมการอิสระ 

4. นางโชติกา   สวนานนท์  กรรมการอิสระ 
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5. นายวีรวฒัน์  ชติุเชษฐพงศ์ 3 กรรมการอิสระ 

6. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ 2 กรรมการ 

7. นายสทุธิชาติ   จิราธิวฒัน์ 4 กรรมการ 

8. นายสทุธิศกัด์ิ   จิราธิวฒัน์ 2 กรรมการ 

9. นายสทุธิธรรม   จิราธิวฒัน์ 2 กรรมการ 

10. นายกอบชยั   จิราธิวฒัน์ 2 กรรมการ 

11. นายปริญญ์   จิราธิวฒัน์ 2  กรรมการ 

12. นายปรีชา  เอกคณุากลู กรรมการ 
 

หมายเหต ุ: 
1 เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559  
2 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น 
3 ได้รับแตง่ตัง้จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
4 ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2560 

 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 
นายปรีชา เอกคณุากลู กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ หรือกรณีท่ีต้องย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีต่าง ๆ หรือการย่ืนงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนใด ให้กรรมการผู้ มีอํานาจข้างต้นคน
ใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
 

 องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย  

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกฎระเบียบของคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบงัคบับริษัทฯ หลกัการกํากับ

ดแูลกิจการ และข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจ

ให้บริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ    

3) กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ  มีคุณธรรม  

มีความซ่ือสตัย์  และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศให้กบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอยา่งเตม็ท่ี 
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4) กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของ

บริษัท โดยกําหนดให้กรรมการควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 

บริษัท 

5) กรรมการต้องไม่กระทําการใด ๆ ท่ีมีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอ่ืน อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอน

ผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอือ้ประโยชน์ให้บคุคลหรือนิติบคุคลใด ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

 

 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1) ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด                 
ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมพ่อดี ให้ออกจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

2) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลากกันว่าผู้ ใด 
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีครบกําหนด
วาระ อาจได้รับการพิจารณาเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้  
 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ  

2.1) ตาย 
2.2) ลาออก  
2.3)  ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
2.4) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตําแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสียง 

2.5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก  
3) กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท 
4) กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกนัได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลา

การดํารงตําแหน่งทกุวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพ่ือความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
อิสระของบริษัท โดยไมมี่ผลย้อนหลงัสําหรับกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งก่อนการแตง่ตัง้กรรมการในปี 2551 

 ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามท่ี
เห็นสมควร และในปีท่ีกรรมการอิสระดงักล่าวครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักล่าวให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้ 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 

(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) กําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานด้าน

ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และสามารถจดัการอปุสรรค

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัเวลา  

3) พิจารณาอนุมติัรายการท่ีสําคญัตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ กําหนด รวมถงึพิจารณาอนมุติังบประมาณรายจ่ายลงทนุท่ีมีวงเงินมากกวา่ 200 ล้านบาท 

4) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งสม่ําเสมอ 

5) กรรมการท่ีเป็นอิสระควรใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร 

การแต่งตัง้กรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้พร้อมท่ีจะคดัค้านการกระทําของฝ่ายจดัการหรือ

กรรมการอ่ืน ในกรณีท่ีมีความเหน็ขดัแย้งในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

6) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทนัเวลา 

และเทา่เทียมกนั 

7) จดัให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

8) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหาร

ความเส่ียงท่ีสําคญัได้ 

9) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 

ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

10) จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ 

11) จัดให้มีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และสนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ 

ให้ได้รับทราบยดึถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั   

12) จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการทํารายการระหวา่งกนั 

13) จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เม่ือพบหรือมีข้อสงสยั

เก่ียวกับรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

14) จดัให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
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15) จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีสําคญัต่าง ๆ ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ

อยา่งสม่ําเสมอ 

16) จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัภาวการณ์  

17) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ 

18) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

 

 กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากการควบคุม ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และต้อง 
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกบัการตดัสินใจของผู้บริหาร ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบติัความเป็นอิสระไว้
เข้มงวดกวา่ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รายละเอียดมีดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 

ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้  

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคล

ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ

แตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ

รับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ 

หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 

ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้ การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
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อนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 
คณะ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  ช่วยพิจารณากลัน่กรองการดําเนินงานท่ีสําคัญ
เฉพาะเร่ืองตามท่ีได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอํานาจพิจารณาตดัสินใจเร่ือง
สําคญัในบางเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้ โครงสร้างกรรมการชดุยอ่ย มีดงัตอ่ไปนี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน  

- กรรมการตรวจสอบลําดับท่ี 1 เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

 

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายไพฑรูย์  ทวีผล  ประธานกรรมการ 

2. นายการุณ  กิตติสถาพร กรรมการ 

3. นางโชติกา   สวนานนท์  กรรมการ 

4. นายวีรวฒัน์ ชติุเชษฐพงศ์ 1 กรรมการ 

หมายเหต ุ: 
1 เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํา

รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 

2. สอบทานรายการท่ีมิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสําคัญท่ีเกิดขึน้ในรอบปีท่ีผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความ

สมเหตสุมผลของการทํารายการดงักล่าว ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานและความถกูต้อง ครบถ้วน

ของการเปิดเผยข้อมลู 

3. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัทฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีเก่ียวข้องหรือรายการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้สอบทานรายการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทจุริตรายงานทางการเงิน 

6. พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีและสํานกัตรวจสอบภายใน เก่ียวกบัระบบการควบคมุ

ภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนัน้ 
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7. สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมี

ประสทิธิผล รวมถงึการเข้าถงึข้อมลูท่ีจําเป็นสําหรับงานตรวจสอบภายใน 

8. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสํานกัตรวจสอบภายใน  และอนมุติักฎบตัรของสํานกัตรวจสอบภายใน 

9. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทัง้ในการ

กํ า หนดและป รั บค่ า ตอบแทนผู้ จั ด ก า ร สํ านั ก ต ร ว จสอบภาย ใน  เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว ามมั่ น ใ จ ว่ า หน่ ว ย ง าน นี ้

ทําหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

10.   พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสงัเกตงบประมาณและอตัรากําลงัของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอฝ่าย

บริหารเป็นผู้อนมุติั 

11.   สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจําปีและการเปล่ียนแปลงแผนงานตามผล 

การประเมินความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยทุธ์ของสํานกัตรวจสอบ

ภายใน 

12.   สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกบัผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัระบบควบคุม

ภายใน และกระบวนการจดัการทางการเงิน 

13.   พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้มี

ความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้กลูกนั ไมซํ่า้ซ้อน 

14.   สอบทานผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานยงัคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

มอบหมาย 

15.   พิจารณาการจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกมาปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบภายใน กรณีท่ีผู้ปฏิบติังานตรวจสอบภายในขาด

ทกัษะบางอย่างท่ีจําเป็นหรือขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นต้น 

16.   จดัให้มีการประเมินคณุภาพการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็นประจําทกุปี 

รวมทัง้การประเมินคณุภาพการปฏิบติังานตรวจสอบภายในจากบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External 

Quality Review) อยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 

17.   พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพ่ือให้ได้ผู้สอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ โดย

คํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ และ

ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา ตลอดจน

พิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัชี 

18.   สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบท่ีเสนอโดยผู้ สอบบัญชี รวมทัง้พิจารณาเหตุผลในการเปล่ียนแปลง

แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 
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19.   เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัระหว่างการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ 

20.   สอบทานรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีจดัทํา เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะนัน้ 

21.   พิจารณาความเพียงพอและความมีประสทิธิภาพในการประสานงานระหวา่งผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

22.   รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือ

บคุคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 

309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เม่ือผู้สอบบญัชีได้พบ และดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัช้า รวมทัง้ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้สอบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก

ผู้สอบบญัชี 

23.   สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคมุให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบจรรยาบรรณของ

บริษัทฯ 

24.   สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจดัการ และติดตามกรณีของการไมป่ฏิบติัตาม 

25.   สอบทานประเดน็ท่ีตรวจพบโดยหน่วยงานกํากบัดแูลภายนอกและข้อสงัเกตจากผู้ตรวจสอบ 

26.   สอบทานกระบวนการส่ือสารประมวลจรรยาบรรณไปสูพ่นกังานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบติัตาม 

27.   ได้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เก่ียวกับประเด็นสําคัญในการ

ปฏิบติัตามข้อกําหนด กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม่ําเสมอ 

28.   คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบและ

พิจารณา อยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ 

29.   สอบทานรายงานใดๆ ท่ีจัดทําโดยบริษัทฯ ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

30.   จดัทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยกําหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

31.   ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่า มีรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการ

กระทําดงักลา่ว ได้แก่ 

(31.1)   รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 



 

8 - 10 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

(31.2)   การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 
(31.3)   การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
32.   หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทําท่ีเข้าลกัษณะ

ตามข้อ (31.1), (31.2) และ (31.3) ข้างต้น ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคน

หนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามท่ีกล่าวข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

33.   สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง  รวมทัง้ให้แนวทางและ

ข้อเสนอแนะท่ีจําเป็นเพ่ือการพฒันา 

34.   ให้ความสําคญัโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ กําหนดเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีไว้เป็นวาระประจําของการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

35.   ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จากเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

36.   สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผล 

37.   หารือร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียงและการประเมินความ

เส่ียงทกุด้าน รวมทัง้ความเส่ียงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

38.   ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะทํางานบริหารความเส่ียง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้

ความเหน็ในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

39.   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

40.   สอบทานกฎบตัรเป็นประจําทุกปี เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีกําหนดไว้ และ

เสนอให้พิจารณาปรับเปล่ียนหากมีความจําเป็น 

41.   มีหน้าท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

42.   กํากบัดแูลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีท่ีพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ มีข้อสงสยัหรือพบเห็น

การกระทําอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบั

ดแูลกิจการ เพ่ือให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการดําเนินการในการ

ติดตามท่ีเหมาะสม 

43.   ควบคมุดแูลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจําเป็น 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมี
องค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 2 คน  

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 คน 

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

 

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. นายการุณ  กิตติสถาพร  ประธานกรรมการ 

2. นางโชติกา  สวนานนท์ 1 กรรมการ 

3. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์   กรรมการ 

โดยมีการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จํานวน 2 คน ดงันี ้
1. นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน์  ท่ีปรึกษา 

2. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์  ท่ีปรึกษา 

หมายเหต ุ: 
1 เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน 

ท่ีประชมุ นอกจากนี ้หากมีการพิจารณาวาระท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย ท่ีปรึกษาจะไม่อยู่ในท่ีประชมุ เพ่ือป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและท่ีปรึกษาทา่นอ่ืนหารือกนัอยา่งเตม็ท่ี 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร และสภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

2. ดแูลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 

มีประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ ยดึมัน่ในคณุธรรมและความซ่ือสตัย์ โดยไม่จํากดั

เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบติัเฉพาะด้านอ่ืนๆ  

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม 

สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอต่อ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้ จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้

เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลา

อยา่งเพียงพอก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. จดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงู โดยมีการทบทวนอยา่งสม่ําเสมอ 

7. พิจารณากลยทุธ์และนโยบายด้านการบริหารทนุมนษุย์และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกบัการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ ให้มีความชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกบัผล

ประกอบการ และปัจจยัแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยคํานงึถงึการเพิ่มมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว   

2. พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เหน็ชอบ และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั  

3. พิจารณาการกําหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมในการกําหนดคา่ตอบแทน 

 หน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

1.  สามารถแต่งตัง้ท่ีปรึกษาประจํา และ/หรือว่าจ้างท่ีปรึกษาเฉพาะโครงการ เพ่ือให้คําแนะนําในการปฏิบติังานตาม

หน้าท่ีความรับผิดชอบได้ในกรณีท่ีพิจารณาวา่จําเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสามารถ

พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของท่ีปรึกษาด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจําเป็นและสมควร 

2.     ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ และนําเสนอขอ

อนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3.     ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

 
คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการบริษัท 4 คน  

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

 

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

1. นายไพฑรูย์       ทวีผล   ประธานกรรมการ 

2. นายกอบชยั       จิราธิวฒัน์  กรรมการ 

3. นายปริญญ์       จิราธิวฒัน์  กรรมการ 

4. นายปรีชา       เอกคณุากลู  กรรมการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุก

ประเภทและทกุระดบัขององค์กร 

2. ประเมินประสทิธิผลของการบริหารความเส่ียงท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้ในองค์กร 

3. พิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นชอบต่อระดบัความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบ่ียงเบนของความ

เส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ 

4. สอบทานการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเส่ียงท่ีองค์กร

ยอมรับได้ 

5. รับทราบถงึความเส่ียงท่ีสําคญัๆ และพิจารณาวา่ฝ่ายบริหารได้ตอบสนองตอ่ความเส่ียงอยา่งเหมาะสมหรือไม ่

6. มีสว่นร่วมให้ความเหน็ในการวิเคราะห์กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงประจําปีขององค์กร 

7. ให้ทิศทางและแนวทางการดแูลงานบริหารความเส่ียงแก่ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

8. กํากบัดแูลการกําหนดเป้าหมายในการวดัผลการปฏิบติังาน และดชันีตวัชีว้ดัความเส่ียงท่ีสําคญั 

9. รับทราบรายงานแนวโน้มความเส่ียงขององค์กรและทําให้แน่ใจวา่กลยทุธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็น

เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีได้หยิบยกขึน้ 

10. ทําให้มัน่ใจว่าการพิจารณาว่าเร่ืองใดมีสาระสําคญันัน้ ควรพิจารณาจากผลกระทบด้านการเงินและคณุภาพต่อ 

ผู้ ถือหุ้นขององค์กร ทัง้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในทนัที และท่ีเกิดขึน้ในระยะยาว  

11. รายงานกิจกรรมตา่งๆ ของการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้  

12. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 



 

8 - 14 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

 
 นอกจากนี ้ฝ่ายจดัการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารในแต่

ละฝ่ายงานหลกั เพื่อกํากบัดแูลและติดตามให้มัน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชดัเจน และทกุหน่วยงานในบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบติัตามการบริหารความเส่ียงนัน้ทัง้ใน
ขัน้ตอนการกําหนดแผนกลยทุธ์และการปฏิบติังาน 
 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประกอบด้วยผู้บริหารจากสว่นงานตา่งๆ 11 คน ดงันี ้

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1. นายปรีชา  เอกคณุากลู ประธานกรรมการ 

2. นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

3. นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ 

4. นางปณิดา  สขุศรีดากลุ กรรมการ 

5. นางรัตนา  อนนุตการุณ    กรรมการ 

6. พนัตรีนฤต  รัตนพิเชฏฐชยั กรรมการ 

7. นางนาถยา  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

8. ดร.ณฐักิตต์  ตัง้พลูสนิธนา กรรมการ 

9. นายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ กรรมการ 

10. นายชาติ   จิราธิวฒัน์   กรรมการ 

11. นางสาวเพลนิพิศ  บณุยานนัทน์   กรรมการ 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1. กําหนดและทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัสากล ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

2. กําหนดและทบทวนนโยบาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานด้านบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและสง่เสริมแผนงานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

3. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่ือสารและการดําเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทัง้กับ

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน และผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

5. พิจารณาทบทวนองค์ประกอบและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกับรรษัทภิบาล ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดงันี ้

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการบริหาร 

1. นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์  ประธานกรรมการ 

2. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ กรรมการ  

3. นายสทุธิชาติ  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

4. นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

5. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

6. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

1.1) แผนยทุธศาสตร์ของบริษัทฯ 

1.2) งบประมาณประจําปี (Annual Estimate) ซึง่เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของบริษัทฯ 

1.3) งบประมาณรายจ่ายลงทนุท่ีมีวงเงินเกิน 200 ล้านบาทขึน้ไป 

1.4) กิจกรรมและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการควบรวมและซือ้กิจการ 

1.5) การแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2) ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้ 
3) อนมุติัรายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ 
4) อนมุติัรายการท่ีเก่ียวกบับริษัทยอ่ยและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
5) อนมุติัการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัศนูย์การค้าทกุแห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอนัเป็น

การประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
6) อนมุติัการเข้าทําบนัทกึข้อตกลงเพ่ือการทําสญัญาร่วมทนุ (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทนุ

ตา่งๆ และการทําสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) ซึง่มีมลูคา่การลงทนุจํานวนไมเ่กิน 200 ล้านบาท 
7) อนมุติัการตัง้ การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิกสํารองทางบญัชีต่างๆ อาทิ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ค่าเผ่ือผลขาดทนุ

จากการด้อยค่าของเงินลงทนุ ค่าเผ่ือผลขาดทนุของโครงการระหว่างการพฒันา เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครัง้ละ 100 
ล้านบาท 

8) อนมุติัการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 
9) อนมุติังบประมาณรายจ่ายการลงทนุท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาท 
10) รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบคุคลสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 
11) เสริมสร้างและผลกัดนัให้เกิดแรงจงูใจของพนกังาน 
12) อนมุติัรายการอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

 
คณะกรรมการจัดการ  
คณะกรรมการจดัการ ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน ดงันี ้

 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการจัดการ 

1. นายปรีชา  เอกคณุากลู  ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
2. นายสทุธิภคั  จิราธิวฒัน์  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สํานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน์  กรรมการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง 
4. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 1 กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายปฏิบติัการ 
5. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสีย่ง 
6. นางปณิดา  สขุศรีดากลุ  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรพัย์สิน 
7. นางรัตนา  อนนุตการุณ   กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายขาย   
8. พนัตรีนฤต  รัตนพิเชฏฐชยั   กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ 1 
9. นางนาถยา  จิราธิวฒัน์  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สํานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
10. เรืออากาศเอกกรี เดชชยั    กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการพิเศษ 
11. ดร.ณฐักิตต์ิ  ตัง้พลูสนิธนา  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 
12. นายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ    กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
หมายเหต ุ: 
1 เข้าดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2560 
 
 
 
 



 

8 - 17 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ  

1. จดัทําและนําเสนอแผนยทุธศาสตร์ 

2. จดัทําและนําเสนองบประมาณประจําปี (Annual Estimate) 

3. นําเสนองบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทนุท่ีมีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท 

4. นําเสนอการแตง่ตัง้ผู้บริหารท่ีรายงานตรงตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

5. พิจารณาอนมุติัการดําเนินการต่าง ๆ แทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ดงันี ้

5.1) รายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ 

5.2) รายการท่ีเก่ียวกบับริษัทย่อยและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหาร 

5.3) การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัศนูย์การค้าทกุแห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอนัเป็น

การประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

5.4) อนมุติังบประมาณการลงทนุท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

5.5) รายการอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

สรุปการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง 

1. นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ C - - - 

2. นายไพฑรูย์ ทวีผล M C - C 

3. นายการุณ กิตติสถาพร M M C - 

4. นางโชติกา สวนานนท์  M M M - 

5. นายวีรวฒัน์ ชติุเชษฐพงศ์ M M - - 

6. นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ M - - - 

7. นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ M - - - 

8. นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ M - A - 

9. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ M - M - 

10. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ M - - M 

11. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ M - A M 

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

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้ผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทําหน้าท่ีเป็น

เลขานุการบริษัท โดยมีสํานักเลขานุการบริษัทสนับสนุนการทํางานท่ีเก่ียวข้องให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามกฎหมายและหลกัธรรมาภิบาล ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 
2559 มีมติแต่งตัง้ นางสาวอมัพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสํานกัเลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารบริษัท แทน
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

 
นา งสา วอัมพา วี ร์  ชมภูพ ง ษ์ เ กษม  จบกา รศึ กษ า ร ะดับป ริญญาต รี  สาข าบัญ ชี  คณะบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบญัชีบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มีประสบการณ์ในงานด้านเลขานกุารบริษัทในบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2546 ถึงปัจจบุนั มีส่วน
สนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานกํากบัดแูลต่าง ๆ ตลอดจนมีสว่นร่วมผลกัดนังาน
ด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีทัง้ในระดบัประเทศและต่างประเทศ  ได้เข้ารับการอบรมใน
หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 9 ท่ีจดัโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หลายหลกัสตูร อาทิเช่น หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 5/2013) หลกัสตูร Board 
Reporting Program (BRP4/2010) หลกัสตูร Board Performance Evaluation (CG Workshop 2/2007) และหลกัสตูร 
Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop 1/2006)  
    

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้  

4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง  

5. ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6. เป็นศนูย์กลางการติดตอ่ส่ือสารข้อมลูข่าวสารระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 

7. ประสานงานและติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

8. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากบัดแูลตามระเบียบและ

ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 

9. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

10. จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ กําหนดให้ฝ่ายกฎหมายมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบความถกูต้องของการจดัทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนดแูล ตรวจสอบ และให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัท
ฯ และคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
  CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณา
เปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนมีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจําทกุปี 

  ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
2559 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 มีวงเงินไม่เกิน 13,500,000 บาท โดยมีอัตรา
โครงสร้างคา่ตอบแทนดงันี ้

 

ประเภทค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 

(บาท) 
1. ค่าตอบแทนประจาํไตรมาส (บาท/ไตรมาส)  

 - ประธานกรรมการ 152,000 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 133,000 

 - กรรมการตรวจสอบ 103,000 

 - กรรมการ 85,000 
2. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครัง้)  

 - ประธานกรรมการ 60,000 

 - กรรมการ 42,000 

3. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้)  

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 65,000 

 - กรรมการตรวจสอบ 50,000 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) โครงสร้างการจดัการ 

ประเภทค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

4. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรวมที่ปรึกษา (บาท/ครัง้) 25,000 

5. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการนโยบายความเส่ียง (บาท/ครัง้) 25,000 

วงเงนิที่ขออนุมัตจิากผู้ถือหุ้น 13,500,000 

หมายเหต ุ: กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารง  
 ตําแหน่งตา่งๆ ในคณะกรรมการชดุย่อย 

 
ค่าตอบแทนประจําไตรมาสและค่าเบีย้ประชมุในปี 2559 ท่ีคณะกรรมการได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัท

และกรรมการชดุย่อยต่างๆ รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 11,164,626 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุและค่าตอบแทน
กรรมการดงันี ้  
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 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 
รวม

(บาท)

รายชื่อกรรมการ

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 8/8 - -  - 594,000 475,000  - - - 1,069,000

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 8/8 11/11 - 4/4 526,000 332,000 715,000 - 98,000 1,671,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

3. นางสุนันทา ตุลยธัญ 1 กรรมการอิสระ 0/2 2/3 0/2  - 120,615 - 100,000 - - 220,615

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ 8/8 11/11 3/3  - 407,000 332,000 550,000 71,000 - 1,360,000

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทน

5. นางโชติกา สวนานนท์ 2 กรรมการอิสระ 8/8 11/11 2/2  - 407,000 332,000 550,000 48,000 - 1,337,000

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

6. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 3 กรรมการอิสระ 6/6 7/7 -  - 282,011 252,000 350,000 - - 884,011

กรรมการตรวจสอบ

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/8 - -  - 336,000 248,000  - - - 584,000

8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 3/8 - -  - 336,000 122,000  - - - 458,000

คณะกรรมการ

นโยบายความ

เสี่ยง

ประชุม 4 ครัง้

ค่าตอบแทนราย

ไตรมาส

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการสรรหา

และกําหนด

ค่าตอบแทน

ตําแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง้) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

ประชุม 8 ครัง้

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม 11 ครัง้

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

ค่าตอบแทน

ประชุม 3 ครัง้

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง

8-21 
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 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 

รวม

(บาท)

รายชื่อกรรมการ

9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 8/8 - 3/3  - 336,000 332,000  - 71,000 - 739,000

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 6/8 - 3/3  - 336,000 248,000  - 71,000 - 655,000

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

11. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 7/8 - - 4/4 336,000 290,000  - - 98,000 724,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 7/8 - 3/3 4/4 336,000 290,000  - 71,000 98,000 795,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

13. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ 8/8 - - 4/4 336,000 332,000  - - - 668,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

4,688,626 3,585,000 2,265,000 332,000 294,000 11,164,626

หมายเหตุ: 3  ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 21 เมษายน 2559 และดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ: 1  ครบกําหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

คณะกรรมการ

นโยบายความ

เสี่ยง

ประชุม 4 ครั้ง

ค่าตอบแทนราย

ไตรมาส

รวม

หมายเหตุ: 2  ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตัง้แต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการสรรหา

และกําหนด

ค่าตอบแทน

ตําแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

ประชุม 8 ครั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

ค่าตอบแทน

ประชุม 3 ครั้ง

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง

8-22 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคํานึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกบัผลการดําเนินงาน 

และผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารแต่ละคน รวมทัง้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ 

 ค่าตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจําทุกปี เพ่ือนําผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากําหนด
คา่ตอบแทนของ CEO ในรูปแบบของการปรับเงินเดือนและโบนสั  

 สําหรับคา่ตอบแทนท่ีให้แก่ผู้บริหารในปี 2559 มีดงันี ้

 เงนิเดือนและโบนัส 
บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือนและโบนสั สําหรับผู้บริหารจํานวน 13 คน รวมทัง้สิน้ 104,658,774 
บาท    

 เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารจํานวน 13 คน รวมทัง้สิน้ 6,727,286 บาท       

 
8.3 บุคลากร 
จํานวนบคุลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ภูมภิาค/ปี 2555 2556 2557 2558 2559 
สาํนักงานใหญ่ 896 834 990 1,012 1,090 
ภาคกลาง 1,364 1,358 1,391 1,696 1,720 
ภาคตะวันออก 327 320 287 381 397 
ภาคเหนือ 342 400 392 405 402 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 269 271 264 276 275 
ภาคใต้ 76 172 237 329 417* 
รวมบุคลากรสาขา 2,378 

[20] 
2,521 
[23] 

2,571 
[25] 

3,087 
[29] 

3,211 
[30] 

รวมทัง้หมด 3,274 3,355 3,561 4,099 4,301 
หมายเหต:ุ [x] แสดงจํานวนสาขา 

* นบัรวมจํานวนบคุลากรท่ีรับเพ่ือโครงการเซน็ทรัลพลาซานครราชศรีธรรมราช ท่ีเปิดดําเนินการในปี 2559 ด้วย 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

จาํนวนพนักงานแบ่งตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศชาย 2,183 คน 51% 

เพศหญิง 2,118 คน 49% 

 
จาํนวนพนักงานแบ่งตามอายุ 

อายุ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

อายุ 18 – 30 ปี 1,502 คน 35% 

อายุ 31 – 45 ปี 2,341 คน 55% 

อายุ 46 – 60 ปี 449 คน 10% 

อายุ 61 ปีขึน้ไป 9 คน <1% 

 
จาํนวนพนักงานแบ่งตามอายุงาน 

อายุงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระหว่างทดลองงาน 177 คน 4% 

4 เดือน – 1 ปี 529 คน 12% 

1 – 3 ปี 1,177 คน 28% 

3 – 5 ปี 600 คน 14% 

5 – 9 ปี 788 คน 18% 

9 –15 ปี 649 คน 15% 

มากกว่า 15 ปี 381 คน 9% 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

 
จาํนวนพนักงานแบ่งตามระดับงาน 

ระดับงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับปฏบัิตกิาร 3,080 คน 72% 

ระดับหัวหน้างาน 751 คน 17% 

ระดับจัดการ 413 คน 10% 

ระดับผู้บริหาร 57 คน 1% 

 

ผู้บริหารระดับสูงแบ่งตามเพศ (ระดับผู้อาํนวยการขึน้ไป) 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ผู้บริหารชาย 30 คน 53% 

ผู้บริหารหญิง 27 คน 47% 

 
 

จาํนวนพนักงานแบ่งตามภูมลิาํเนา 

ภาค จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ภาคกลาง 2,810 คน 65% 

ภาคเหนือ 402 คน 9% 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275 คน 7% 

ภาคตะวันออก 397 คน 9% 

ภาคใต้ 417 คน 10% 
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การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ 

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

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

 
 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

รูปแบบค่าตอบแทน 
(บาท) / ปี 

2555 2556 2557 2558 2559 

เงินเดือน โบนสั เงินสบทบ
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ และ
สวสัดิการ 

1,729,615,360 1,894,388,387 2,139,936,766 2,480,521,812 2,800,654,709 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 
การสรรหากรรมการ 

 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

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

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

ตา่ง ๆ ดงันี ้ 
- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทัง้กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการเสนอและขัน้ตอนการพิจารณา ทัง้นี ้ใน
ปี 2559 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

- พิจารณาจากทําเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการจดัทําข้อมลูดงักลา่ว 

- ช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาเหน็สมควร 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและ
กลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

-  พิจารณาผู้ ท่ีมีคณุสมบติัตามกฎหมาย ต้องไมเ่ป็นบคุคลต้องโทษหรือบคุคลท่ีถกูขึน้บญัชีดํา (Black List) 
จากองค์กรใด ๆ (รวมถึงสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือสํานกังาน ก.ล.ต.) หรือเคยถกู
ตดัสนิในความผิดทางอาญา  

- สําหรับการเสนอแต่งตัง้กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานก.ล.ต.  
กําหนด 

- พิจารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ ความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรม (Board 
Skill Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

- พิจารณาความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการทัง้เพศและอายดุ้วย (Board Diversity) 
- พิจารณาบทบาทความเป็นผู้ นํา วิสยัทศัน์ จริยธรรม และความซ่ือสตัย์ 
- พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม)  
จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง

เสียง 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

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

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทัง้สิน้ 4 ทา่น ได้แก่ 
1)  นางสนุนัทา ตลุยธญั  
2)  นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์  
3)  นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์   
4)  นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้แตง่ตัง้นายวีรวฒัน์  ชติุเชษฐพงศ์ เป็นกรรมการอิสระแทนนางสนุนัทา ตลุยธัญ และแต่งตัง้

นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ และนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีก
หนึง่วาระ  
 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ จดัให้มีการพบปะกนัระหวา่งกรรมการใหมแ่ละคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 

และมีการจดัปฐมนิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของกรรมการและอธิบายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม ่โดยประกอบด้วยการนําเสนอข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้

1. เป้าหมาย วิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
2. สรุปโครงสร้าง แผนผงัองค์กรและคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
3. สรุปลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
4. สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
5. สรุปนโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
6. สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โครงการในปัจจบุนัและโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้

กรรมการใหมไ่ด้มีพืน้ฐานข้อมลูเพียงพอและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ้สํานกัเลขานกุารบริษัทได้จดัเตรียมและนําสง่เอกสารแก่กรรมการใหมด่งันี ้
1. คู่มือกรรมการ ซึง่มีเนือ้หาประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมของบริษัทฯ นโยบายการกํากบั

ดแูลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ข้อบงัคบับริษัทฯ หนงัสือบริคณห์สนธิ กฎบตัร
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อแนะนําการให้สารสนเทศและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2. เอกสารแนะนําบริษัทฯ 
3. ระเบียบบริษัทวา่ด้วยเร่ืองการควบคมุเก่ียวกบัสารสนเทศภายในของบริษัทฯ 
4. ระเบียบวา่ด้วยการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ 
5. นโยบายการรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และเอกสารเพ่ือจดัทํารายงานการมีสว่น

ได้เสีย 
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6. รายงานประจําปี 3 ปีย้อนหลงั ซึ่งมีข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนรายละเอียดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

7. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทย้อนหลงั 1 ปี 
8. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลงั 1 ปี 
9. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี 
10. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายความเส่ียงย้อนหลงั 1 ปี 
11. กําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 

ทัง้นี ้ในปี 2559 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 2 ทา่น ได้แก่ ดร.ศภุชยั พานิชภกัด์ิ (ประธานกรรมการ
กิตติมศกัด์ิ) และนายวีรวฒัน์ ชติุเชษฐพงศ์  
 

การสรรหาผู้บริหาร 

 การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 

เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาอนมุติั เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัตอ่ไป  

 การสรรหาผู้บริหาร  
กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมกบัตําแหน่งและหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการ
คดัเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบคุคลของฝ่ายบริหารทนุมนษุย์และพฒันาองค์กร 

 
แผนพัฒนาผู้สืบทอดตาํแหน่งงาน  

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

 การพฒันาผ่านหลกัสตูรอบรม (Internal Training Program) ท่ีได้รับความร่วมมือจาก Academy Team 
โดยจดัหลกัสตูรแบง่ตามระดบัตําแหน่ง ได้แก่  
- กลุ่มหลกัสตูรด้านทกัษะการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจดัการ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ การลําดบัความสําคญัและการบริหารเวลา 
- กลุ่มหลกัสตูรด้านทกัษะการเป็นผู้ นํา ได้แก่ การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง การสร้างแรงบนัดาลใจและ

จงูใจ การให้ Feedback และการส่ือสาร 

 การพฒันาผ่านหลกัสตูรระยะสัน้สําหรับผู้บริหารระดบัสงู (Executive Short Course) ทัง้หลกัสตูร
ภายในและตา่งประเทศ เพ่ือติดตามความรู้และแนวโน้มใหม ่ๆ ของการบริหาร และเป็นการสร้างเครือข่าย 

 การพฒันาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ (Non-Training Program) อาทิเช่น 
- Field Trip: การไปดงูานต่างประเทศ โดยเย่ียมชมศนูย์การค้าชัน้นําระดบัแนวหน้าของประเทศต่าง ๆ 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และได้สมัผสัจากประสบการณ์จริง 
- Project Assignment: มอบหมายงานเพ่ือให้ได้ฝึกฝนทกัษะในหวัข้อท่ีต้องการพฒันาและฝึกฝนการ

ทํางานแบบ Cross Function 
- Meeting: การให้เข้าร่วมการประชุมท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์องค์กร การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การพฒันา

กระบวนการทํางาน 
- Job Rotation: เร่ิมต้นจากกลุม่ผู้บริหารระดบักลางและสงู เพ่ือเพิ่มประสบการณ์และเตรียมพร้อมสําหรับ

ระดบัตําแหน่งท่ีสงูขึน้ รวมถงึรองรับการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศในอนาคต 

 การดแูลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามหลกั Performance-based Pay ท่ีโปร่งใส เหมาะสม และเป็นธรรม 

ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัด้านค่าตอบแทนเม่ือเปรียบเทียบกบั

บริษัทชัน้นําซึง่อยูใ่นธุรกิจเดียวกนั เพ่ือเป็นแรงจงูใจและรักษาบคุลากรให้พร้อมเติบโตไปกบับริษัทฯ ในระยะยาว 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

CPN เช่ือว่าการสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของ CPN เป็นปัจจัยสําคัญท่ีนําไปสู่
ความสําเร็จขององค์กร โดยให้ความสําคญักับบริหารงานท่ีคํานึงถึงหลกัมนษุยชน สวสัดิการพืน้ฐาน สภาพความเป็นอยู ่
และวฒันธรรมในท่ีทํางาน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถและพฒันาพนกังานให้มีโอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงาน ซึ่ง
ปัจจยัทัง้หลายเหล่านีจ้ะสนบัสนนุให้พนกังานเกิดความผกูพนั และสร้างความภูมิใจ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
และปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี เตม็ความสามารถและด้วยความเตม็ใจ  
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แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) 
 การวางแผนและบริหารจัดการอัตรากาํลัง 

CPN วิเคราะห์และทบทวนความต้องการอตัรากําลงัคนจากปริมาณงาน แผนงาน โครงการ และสมรรถนะท่ี
ต้องการรายปี และบริหารจดัการอตัรากําลงัโดยพิจารณาจาก  

1. บุคลากรภายในองค์กร เช่น การเปิดรับสมัครหมุนเวียนงาน รวมถึงการสนับสนุนการโอนย้ายกลับไป
ปฏิบติังานในโครงการท่ีตัง้อยูใ่นภมิูลําเนาเดิม และการเล่ือนตําแหน่ง เป็นต้น  

2. การสรรหาบคุลากรจากภายนอก โดยเฉพาะในโครงการตา่งจงัหวดั จะเน้นการรับคนในท้องถ่ินเป็นหลกั และ
เปิดโอกาสให้กบัชาติพนัธุ์ท่ีหลากหลายซึง่มีความเข้าใจวฒันธรรมคนท้องถ่ินเป็นอยา่งดี  

 

 การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน 
CPN ให้ความสําคญัในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามหลกัสากล มีการปฏิบติัต่อผู้สมคัรหรือผู้ ท่ีสนใจ

ร่วมงานกบับริษัทฯ ทกุคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกนัและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ โดยไม่แบ่งแยกพืน้ฐาน
ของแต่ละปัจเจกบคุคลทัง้เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เผ่าพนัธุ์ เพศ อาย ุหรือความทพุพลภาพ ตลอดจนลกัษณะส่วนบคุคลท่ีไม่
เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน โดยคํานึงถึงคณุสมบติัของแต่ละตําแหน่งงานตามคณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทกัษะสว่นบคุคลและข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นกบังานนัน้เป็นสําคญั  

พนกังานใหมท่กุคนท่ีเข้ามาร่วมงาน จะได้การต้อนรับสมาชิกใหมเ่หมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว มีพ่ีเลีย้งช่วยดแูล
และสอนงาน  โดยมีการจัดอบรมปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่เร่ืองวิสยัทศัน์และค่านิยมองค์กร กฎระเบียบ สวสัดิการ  และ
มาตรฐานสากลตา่ง ๆ ท่ี CPN ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซึง่นอกจากจะทําให้พนกังานมีความเข้าใจองค์กรแล้ว ยงัทํา
ให้พนกังานรู้สกึอบอุ่นเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั และสร้างความมัน่ใจในการทํางานร่วมกนั ภายใต้ค่านิยม ”
สร้างสรรค์ เช่ือมัน่ สูค่วามเป็นเลศิ ร่วมกนั” อีกด้วย 

 

 การประเมนิผลปฏิบัตงิานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
CPN มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Management System) และประเมินศกัยภาพของ

บุคลากร โดยการประเมินผลการปฏิบติังานประกอบด้วย การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบติังาน (2 ครัง้ต่อปี) และการ
ประเมินผลงานตามดัชนีชีว้ัด (เป็นรายปี) เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี 
นอกจากนี ้ในขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบติังานและประเมินศกัยภาพพนกังานนัน้ ผู้บงัคบับญัชาจะพดูคยุกบัพนกังาน 
เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน (Feedback) และทําความเข้าใจมมุมองและความต้องการของพนกังาน แล้ว
นํามาวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนกังาน (Individual Career Development Plan) และแผนการพฒันารายบคุคล 
(Individual Development Plan หรือ IDP) ซึง่จะมีการติดตามความคืบหน้าของแผนการพฒันารายบคุคล (IDP)  อย่างน้อย
ปีละ 1ครัง้ 

ในการพฒันาศกัยภาพบคุลากร CPN จดัทําหลกัสตูรการพฒันาพนกังานประกอบด้วย (1) การเตรียมความพร้อม
สําหรับพนกังานใหม่ (On-boarding Program) (2) การพฒันาความรู้เฉพาะสายงาน (Functional Course) (3) การพฒันา
ความรู้ในด้านการจัดการและปฏิบติัการ (4) การพฒันาความเป็นผู้ นํา (Leadership) โดยหลกัสตูรการพฒันาดงักล่าวมี
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การอบรมในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิคส์  (E-Learning) การ
เรียนรู้จากการปฏิบติังาน (On the Job Training หรือ OJT) และการสอนหน้างานโดยหวัหน้างาน (Coaching) ซึง่หลกัสตูร
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การพฒันาดงักลา่วจะได้รับปรับปรุงและทบทวนในแตล่ะปี เพ่ือให้สอดคล้องกบัความจําเป็นขององค์กร แผนงาน และความ
ท้าทายเชิงกลยทุธ์  

นอกจากนี ้กลุ่มพนกังานท่ีมีศกัยภาพสงูและความสามารถโดดเด่น (Talent) จะได้รับการพฒันาศกัยภาพภายใต้
แผนการพฒันาผู้ นําในอนาคตขององค์กร โดยการจดักลุ่มพนกังานท่ีมีลกัษณะงานและศกัยภาพความสามารถของงานท่ี
คล้ายคลึงกนัไว้ในกลุ่มเดียวกนั และกําหนดตําแหน่งงานสําคญัเพ่ือวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดยการจดัทําแผนการ
เล่ือนขัน้ของแตล่ะตําแหน่งและกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าของแตล่ะกลุม่งาน   

 

 การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
CPN ให้ความสําคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพในการดําเนินการและการสร้างนวตักรรมภายในองค์กร โดยจดั

กิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละสายงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้บคุลากรของ CPN มีสว่นร่วมในการนําเสนอ

กระบวนการในการปรับปรุงและเกิดแนวคิดท่ีแปลกใหม่ในการทํางาน เช่น โครงการ Dream Team โครงการ Innovation 

ของสายงานพฒันาธุรกิจและก่อสร้าง เป็นต้น ผ่านการนําเสนอแบบกลุม่ย่อยต่อคณะกรรมการเฉพาะสายงาน พิจารณาให้

รางวลัเพ่ือเป็นกําลงัใจและให้พนกังานเกิดความภาคภมิูใจ จากนัน้นําโครงการท่ีเหมาะสมไปขยายผลปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานขององค์กรในระดบัองค์กรให้ดีขึน้ 

 

 กระบวนการรักษาบุคลากรและเพิ่มความผูกพันกับองค์กร 
CPN ให้ความสําคญักบัการดแูลและการสร้างความผกูพนักบัพนกังาน เพ่ือให้พนกังานมีความสขุในการทํางาน 

โดยกําหนดแนวทางในการดแูลพนกังาน ดงันี ้
o ด้านสวสัดิการและผลตอบแทน 

กําหนดสวสัดิการและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและแข่งขนัได้กบัตลาดแรงงานทัว่ไป โดยทําการสํารวจและ
เทียบเคียงกบัองค์กรชัน้นําในตลาดแรงงานเป็นประจําทกุปี ได้แก่ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลทัง้กรณีผู้ ป่วยในและผู้ ป่วย
นอก เงินช่วยเหลือการศกึษาบตุรธิดาของพนกังาน และพนกังานท่ีมีความประสงค์จะศกึษาตอ่ เงินช่วยเหลือการสมรส เงิน
ช่วยเหลือกรณีทําศพบคุคลในครอบครัว เงินกู้ฉกุเฉินกรณีจําเป็นเร่งดว่นสําหรับพนกังาน เป็นต้น  

o ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทํางาน 
ด้านสภาพแวดล้อม กําหนดให้จดัสถานท่ีทํางาน เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีจําเป็นในการทํางานอย่างเหมาะสม 

สะอาด เรียบร้อย สะดวก และปลอดภยั  
ด้านบรรยากาศในการทํางาน CPN มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสและเท่าเทียม โดยมีผู้บริหาร

ระดบัสงูเป็นต้นแบบในการให้เสรีภาพ และเคารพในสิทธิของบคุลากรในการรวมกลุม่อย่างเสรีภายใต้หลกับรรษัทภิบาล ไม่
ปิดกัน้การหารือแบบรายบคุคลหรือรายกลุม่ ไมปิ่ดกัน้การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของปัจเจกบคุคล นอกจากนี ้
CPN ยงัมุ่งท่ีจะสร้างบรรยากาศให้พนกังานมีความสขุในทกุ ๆ วนัทํางานและสร้างสมัพนัธภาพอนัดีภายในหน่วยงานให้
แน่นแฟ้นมากย่ิงขึน้ ผา่นกิจกรรมสานสมัพนัธ์ (Customized activities) ตามวฒันธรรมยอ่ยของแตล่ะหน่วยงาน 

 
 
 



 

8 - 33 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

o ด้านกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
CPN ส่งเสริมและสนับสนนุให้พนกังานมีจิตสาธารณะ มุ่งเน้นการทําประโยชน์เพ่ือชุมชนและสงัคม โดย

อนญุาตให้พนกังานสามารถใช้เวลาการทํางานไปทํากิจกรรมอาสาเพ่ือชมุชนได้  
 

 กระบวนการรับข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

CPN จดัให้มีช่องทางการส่ือสารและการมีสว่นร่วมของพนกังานหลากหลายช่องทาง จะนําข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ 
พฒันา และปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการบคุลากรให้เหมาะสม เป็นธรรม และเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลจากการ
สํารวจความคิดเหน็และความผกูพนัของพนกังานประจําปี ซึง่ใช้กรอบการประเมินความผกูพนัของพนกังานสูก่ารเป็นองค์กร
ในฝัน (Employer of Choice) ของบริษัท Aon Hewitt และบริษัท Gallup โดยการศกึษาและวิเคราะห์แนวโน้มความผกูพนั
ของพนกังานต่อปัจจยัต่าง ๆ  เพ่ือจัดทําแผนการยกระดบัความผูกพนัของบุคลากรแยกตามกลุ่มเป้าหมาย และนําเสนอ
แผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการพฒันาบุคลากรระดบัสาขาและระดบัองค์กรตามลําดบั โดยมีทีมงาน People 
Team ซึ่งเป็นทีมงานอาสาสมคัรแบบข้ามสายงานทําหน้าท่ีดแูล นําเสนอ และประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการในทกุ
กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขแผนงานสําหรับปีถดัไป  
     CPN เช่ือว่าการดแูลให้พนกังานมีความสขุจะทําให้พนกังานพฒันา เติบโต และภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร   จะสง่ผลให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพเกิดความผกูพนักบัองค์กร ดงันัน้จงึกําหนดให้คะแนนความผกูพนัของพนกังานต่อ
องค์กรและอตัราการสญูเสียพนกังานท่ีมีศกัยภาพ (%Regrettable loss) เป็นดชันีชีว้ดัระดบัองค์กร 
 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ทําหน้าท่ีสนบัสนนุให้เกิดความผกูพนัภายในองค์กร และดแูลให้พนกังานได้รับการพฒันา
อย่างมืออาชีพ โดยมีฝ่ายบริหารทนุมนษุย์และพฒันาองค์กรทําหน้าท่ีโดยตรง ในการบริหารทรัพยากรทนุมนษุย์ขององค์กร 
สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานได้รับการพฒันาตามแผนการพฒันารายบคุคล ผ่านผู้บงัคบับญัชาและหวัหน้างานทกุคน 
ซึง่มีหน้าท่ีให้การสนบัสนนุ ติดตาม และประเมินผล  

หัวหน้าสูงสุดฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร ทําหน้าท่ีในการกํากับดูแล และผลักดันให้การรับฟัง
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานและเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายของ
องค์กร โดยกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคนในการส่งเสริมความผกูพนัภายในองค์กรCPN ได้ปรับแนวทางในการ
พฒันาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติังานจริง (On the Job Training: OJT) และการให้คําแนะนําของ
ผู้บงัคบับญัชามากขึน้เพ่ือเพิ่มประสทิธิผลของการพฒันาทกัษะและความสามารถในการทํางานของพนกังาน โดยในปี 2559 
กําหนดแนวทางในการพฒันาแบบ 70:20:10 คือ เรียนรู้จากหน้างานจริง (OJT)  70% เรียนรู้จากการสอน 20% และเรียนรู้
ในห้องเรียน 10% 

CPN Academy เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยในปี 2559 ดําเนินการ
ตามแผนการจดัการอบรมทัง้สิน้ 73 หลกัสตูร มีบคุลากรเข้าอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ทัง้การอบรมในห้องเรียนและการอบรม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ 34% จากปีก่อนหน้า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมโดยรวมเท่ากับ 
85.89% และจํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของบคุลากร CPN เทา่กบั 21 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี  
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นอกจากนัน้ CPN Academy ยงัร่วมกบักลุม่เซ็นทรัลในการจดัการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญ
และผู้ มีประสบการณ์โดยตรง (Sharing session) เช่น เวทีอภิปรายกบั CEO ของกลุม่เซ็นทรัล (CEO Sharing Forum) และ 
งานInnovation Sharing กบัผู้ เช่ียวชาญภายนอกอย่างต่อเน่ือง จํานวนทัง้สิน้ 18 ครัง้ (ไม่นบัรวมการแบ่งปันประสบการณ์
ในลกัษณะกลุม่ยอ่ยในแตล่ะสาขา) 

นอกจากนี ้CPN ยงัสนบัสนนุให้พนกังานพฒันาตนเองผ่านการเป็นผู้ ฝึกสอนหน้างานให้กบันกัศกึษา ในโครงการ 
Work Integrated Learning หรือ WIL ท่ีดําเนินการร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยโครงการดงักล่าวเป็น
การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการทํางานจริงในศูนย์การค้า โดยรับสมัครนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) เข้าปฏิบติังานกบั CPN ควบคู่กบัการศกึษาต่อในระดบัปริญญาตรี ในหลกัสตูรเทียบ
โอน 3 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โดย CPN เช่ือมัน่เป็นอย่างย่ิงว่า โครงการ WIL เป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการ
พฒันาบคุลากรของ CPN ด้านการถ่ายทอดงาน  การสนบัสนนุนโยบายด้านการศกึษาของประเทศไทยอย่างยัง่ยืน โดยการ
ขยายโอกาสทางการศกึษาให้นกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์สามารถทํางานหารายได้ควบคู่กบัการเรียน รวมทัง้เป็นช่องทาง
ในการสรรหาและสร้างบุคลากรด้านงานระบบของศูนย์การค้ารุ่นใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อการเติบโตและการขยายตวัของ
บริษัทฯ ในปี 2559 CPN มีนกัศกึษาในโครงการ WIL เข้าปฏิบติังานกบับริษัทฯ ทัง้สิน้จํานวน 15 ราย 

ในปี 2559 CPN ได้ปรับปรุงกระบวนการสํารวจความคิดเหน็และความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กรรายปี ผ่าน
โครงการท่ีมีช่ือว่า “โครงการพลงัแห่งเสียง (Power of Voice)” โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเป็นช่องทางให้พนกังานแสดง
ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการทํางาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ปัจจยัขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ การ
เติบโตในสายงาน (Career Path) การทํางานร่วมกนัเป็นทีม (Teamwork) การสนบัสนนุการทํางาน (Work Support) และ
ความต้องการพืน้ฐาน (Basic Need) (2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ความร่วมมือกันภายในองค์กร 
(Cooperation) ประสิทธิภาพของการทํางาน (Performance) และภาพลกัษณ์ความเป็นผู้ นําของ CPN (Brand & 
Leadership) โดยทําการสํารวจผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมติั และผ่านเว็บไซต์ โดยมีพนกังานท่ีร่วมทําแบบประเมินคิดเป็น 
98.4% ของจํานวนพนกังานทัง้หมด และมีผลคะแนนรวมความผกูพนัองค์กรเพิ่มขึน้ 28% จากปีก่อนหน้า  

นอกจากนี ้ CPN ยงัสนบัสนนุให้รับพนกังานในท้องถ่ินท่ีศนูย์การค้าตัง้อยูแ่ละเปิดโอกาสให้พนกังานโอนย้าย
กลบัไปปฏิบติังานในภมิูลําเนาเดิมของตน เพ่ือเสริมสร้างให้พนกังานเกิดความสขุในการทํางาน อีกทัง้เป็นสง่เสริมปณิธาน
ของ CPN ท่ีจะยกระดบัความเป็นอยูข่องประชากรในท้องถ่ินให้ดีขึน้ และการกระจายรายได้สูภ่มิูภาค โดยในปี 2559 CPN 
รับพนกังานใหม่ทัง้สิน้จํานวน 1,121 คน โดยกระจายตวัตามแต่ละภมิูภาคดงันี ้ 

โดยมีลกัษณะการกระจายตวัในแต่ละภมิูภาคเป็นไปตามอตัราการเติบโตของธุรกิจในภมิูภาคนัน้ ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประชากรท่ีมีภมิูลําเนาอยู่ในเขตภาคกลาง ในสว่นของการขอโอนย้ายงานกลบัภมิูลําเนามีจํานวนทัง้สิน้ 28 คน เฉพาะ
การขอโอนย้ายไปยงัโครงการใหม ่1 แหง่ คือ โครงการศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช คิดเป็นสดัสว่น 34% ของ
จํานวนพนกังานในโครงการทัง้หมด 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การจดัการ 

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม

ผกูพนักบัพนกังาน 

 ดําเนินงานตามแผนงานเพิ่มความผูกพัน

องค์กรของพนักงานโดยดัชนีชีว้ดัด้านความ

ผูกพันพนักงานเ ป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้ติดต่อกันเป็นปี 4 และมีคะแนน

เพิ่มขึน้ 28% จากปีก่อนหน้า* 

 ดําเนินการตามแผนเสริมสร้างความผูกพัน

ทัง้หมด ขับเคล่ือนโดยคณะทํางาน People 

Team และ POV Change Agent ในแต่ละ

หน่วยงาน มีการติดตามผลการดําเนินงาน

อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  โ ด ย

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ระดบั

สาขา ระดับหน่วยงาน ระดับสายงาน และ

ระดบัองค์กร ตามลําดบั 

 ดําเนินงานตามแผนงานรักษาบุคลากร เพ่ือ

ลดอัตราการสูญเสียพนักงานท่ีมีศักยภาพ 

(Regrettable loss) โดยดัชนีชีว้ัด % 

Regrettable loss ลดลงตามเป้าหมายท่ี

กําหนด 

 CPN ไม่มีการจดัตัง้สหภาพแรงงานภายใน

องค์กร และไม่มีบุคลากรใดของบริษัทฯ ร่วม

อยูใ่นสหภาพแรงงานอ่ืน 

  เพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครงานผ่าน

ช่องทางออนไลน์ และช่องทางการสรรหา

กําลังคนให้ตรงกับไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่

มากขึน้ 

 เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ผนก า ร พัฒน า

ความก้าวหน้าในอาชีพ และการเติบโตใน

สายงานหรือข้ามสายงานควบคู่กับการ

พัฒนาบุคลากรผ่านการสอนงานจาก

ผู้บงัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงานโดยตรง 

  ดําเนินงานตามแผนสร้างความร่วมมือ

ร่วมใจในการทํางานอย่างมีประสทธิภาพ

ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 

* มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและกระบวนการประเมินความผกูพนัของพนกังานจากปีก่อนหน้า 
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การจดัการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

แผนผังองค์กร 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

9. การกาํกับดูแลกจิการ 

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

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

บริษัทฯ กําหนดหลกับรรษัทภิบาลไว้ทัง้หมด 6 ประการ เพ่ือให้การปฏิบติังานของบคุลากรทกุคนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย       

 ซ่ือสตัย์ สจุริต  

 เปิดกว้าง โปร่งใส  

 ให้ความเสมอภาค  

 ให้ความเป็นธรรม  

 ยดึมัน่คําสญัญา  

 ใสใ่จดแูลสงัคม   

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

CPN ให้ความสําคญัในการดแูลและรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายดงันี ้

 มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีไม่ซบัซ้อน ไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ ถือหุ้นไขว้ และไม่มี
โครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่ได้รับผลตอบแทนครบถ้วน  

 ดแูลและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติได้รับสทิธิพืน้ฐานและการปฏิบติัในการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือ
โอนหุ้น สิทธิท่ีจะได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้องชดัเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและลงมติอนมุติัการเข้าทํารายการท่ี
สําคญั สทิธิในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกําหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี สิทธิในการได้รับสว่นแบ่งกําไร สิทธิในการเข้าร่วม
ตดัสนิใจและรับทราบถงึผลการตดัสนิใจของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ 

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

2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

CPN ยดึหลกัการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

 มีระเบียบบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เร่ืองการควบคมุเก่ียวกบัสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท

ฯ เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบและป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเปิดเผย

ไว้ในหวัข้อการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน หน้า 9-21) 

 นําเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทกุครัง้ และมีการเปิดเผย

สารสนเทศท่ีสําคญัอยา่งครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีกําหนด (รายละเอียดเปิดเผยไว้ใน หวัข้อการ

กํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน หน้า 9-21) 

 ดําเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ ถือหุ้ น รายละเอียด                      
มีดงัตอ่ไปนี ้

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

CPN ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยนําหลกัการท่ีเก่ียวข้องมา
ปรับใช้อยา่งเป็นรูปธรรมในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ตัง้แตก่่อนการประชมุ วนัประชมุ และหลงัการประชมุ  

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

 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

มีสว่นในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559  รวมถึงการให้สิทธิ             

ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุถึงเลขานกุารบริษัทได้ลว่งหน้าก่อนถึงวนัประชมุ โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณา

เก่ียวกบัการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

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

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

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

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบาย จํานวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม
ตําแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี จํานวนปีท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี 
โดยแสดงคา่สอบบญัชีแยกจากคา่บริการอ่ืน  

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินท่ีขออนมุติั เปรียบเทียบกบั
จํานวนเงินท่ีจ่ายในปีก่อน 

 ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลสําคัญในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทัง้ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีสําคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

 อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.                
ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้น                  
ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น สว่นหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ CPN ยงัมีรายช่ือพร้อมประวติัของกรรมการอิสระ 3 คน ให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเลือกเป็นผู้ รับมอบฉันทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม                
641 ราย มอบอํานาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบอํานาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้



 
 

 

9 - 4 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

- มอบอํานาจให้นายไพฑรูย์  ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 474 ราย 
- มอบอํานาจให้นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 70 ราย 
- มอบอํานาจให้นางโชติกา สวนานนท์  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 97 ราย 

 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุ 3 ชัว่โมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด
มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพ่ือความถกูต้อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ของข้อมลู 

 กําหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง              
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามญั 

 ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ 

 นําบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจัดทําบตัรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

 ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล                         
ในวาระการเลือกตัง้กรรมการ 

 มีการแสดงผลสรุปการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบทกุวาระตามลําดบั  

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

 ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเร่ิมการประชมุไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ           
ท่ียงัไมไ่ด้พิจารณาลงมติได้ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามอย่างเต็มท่ี โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงู และ

ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

 นําส่งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัประชมุ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น                
ท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที  

 ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมบนัทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับ            
ในรูปแบบแผน่ VCD ได้ท่ีสํานกัเลขานกุารบริษัท 

 ให้ความสําคญักบัคณุภาพของรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึสาระสําคญัตา่ง ๆ ประกอบด้วย 
- รายช่ือพร้อมตําแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  

- สทิธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บตัรลงคะแนน 

-  คําถามและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น และคําชีแ้จงของกรรมการหรือฝ่ายจดัการ  

-  มติท่ีประชมุและผลของคะแนนเสียงในทกุวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงอยา่งชดัเจน 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั              
นบัจากวนัประชมุ และนําสง่สําเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัการประชมุภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้  

 เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 

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

 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

CPN ให้ความสําคญัต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายโดยยึดหลกัผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน มีการกําหนดเป็นนโยบาย
และบทบาทต่อผู้ มีส่วนได้เสียไว้อย่างชดัเจนใน “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ” สรุปรายละเอียดการดําเนินงานได้ดงันี ้

 
นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น 

 สร้างการเติบโตอย่างมีคณุภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ียัง่ยืน โดยมีผลประกอบการท่ีดีและ            
มีประสทิธิภาพ  

 เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูท่ีจําเป็นโดยเทา่เทียมกนั เปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง  

 ดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ในหวัข้อสิทธิของผู้ ถือหุ้น
และการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

พนักงาน 

 กําหนดนโยบายในการดแูลและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้
โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพย์สนิของพนกังาน  

 กําหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลท่ีไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ตลอดจนให้ความเคารพในสทิธิมนษุยชนตอ่พนกังานทกุระดบัเสมอมา 

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

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

 จัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพตามความสมัครใจของพนักงาน เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนสํารองในยาม
เกษียณหรือลาออก 

 ส่งเสริมความรู้พนักงาน จดัอบรมในหวัข้อต่าง ๆ ท่ีสําคญัและจําเป็นต่อการทํางาน การฝึกอบรมในหวัข้อเกี่ยวกบั
ความปลอดภยั ซึ่งเป็นหลกัสตูรบงัคบัตามกฎหมาย และการฝึกอบรมด้านการกํากบัดแูลกิจการและการต่อต้าน
การทจุริตแก่พนกังานและพนกังานใหมด้่วย 

ร้านค้าและลูกค้า 

 สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพ่ือให้ได้รับบริการท่ีดีภายใต้ความปลอดภัยต่อสขุภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน 
ปฏิบติัตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริง  

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

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

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

 วางแผนการให้บริการร่วมกบัร้านค้าเพ่ือช่วยเสริมสร้างให้ร้านค้ามีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจ  เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ เช่าในด้านการจดักิจกรรมการเปิดตวัร้านค้า การเปิดตวัสินค้าใหม่ การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายของ
ร้านค้าร่วมกบัศนูย์การค้า เป็นต้น 

 จดัให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลกูค้าอย่างต่อเน่ืองทกุปี เพ่ือทราบความต้องการของ
ร้านค้าและลกูค้าอยา่งแท้จริง และนํามาปรับปรุงเพ่ือการให้บริการท่ีเป็นเลศิของ CPN 

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

 จดัทํา Focus Group เพ่ือให้ทราบความต้องการเฉพาะกลุม่ของผู้ เช่า และนํามาประเมินเพ่ือการพฒันาและปรับปรุง
การให้บริการให้ดีย่ิงขึน้ 

 ให้ความสําคญักบัการจดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไมนํ่าภาพหรือเนือ้หาท่ีก่อให้เกิดทศันคติท่ีไม่
ดี การแบ่งแยกในสงัคม หรือค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจดักิจกรรมส่งเสริม
การขายของบริษัทฯ 

 ดแูลสภาพแวดล้อม พืน้ท่ีภายใน และบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภยั
ตอ่สขุภาพ อนามยั ชีวิต และทรัพย์สนิ 

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

คู่ค้า 

 ปฏิบติักบัคูค้่าด้วยความเสมอภาคและคํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั  

 พัฒนาและรักษาสมัพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างซึง่มีการกําหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัไว้อยา่งชดัเจน  

 สร้างความร่วมมือกนัด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

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

 จดังานประชมุคู่ค้า (Supplier Information Meeting) เพ่ือพบปะและส่ือสารแผนกลยทุธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้คูค้่ารับทราบและดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องและเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกนัอยา่งยัง่ยืน  

 
เจ้าหนี ้

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

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

 
คู่แข่งทางการค้า 

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

 การจดัตัง้สมาคมศนูย์การค้าไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง CPN และบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งบริษัทฯ เป็น
สมาชิกและร่วมเป็นกรรมการของสมาคมตัง้แตปี่ 2541  

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

 จัดตัง้คณะทํางานชุดย่อยเพ่ือติดตามและให้ความเห็นเก่ียวกับกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ศนูย์การค้าและธุรกิจค้าปลีกตัง้แตปี่ 2558 

 ดําเนินมาตรการด้านความปลอดภยั เช่น การสร้างความร่วมมือเพ่ือเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และการเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุมาให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภยัในศนูย์การค้า เป็นต้น 

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

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

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

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

 ให้ความสําคญักบัการส่ือสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสูผู่้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมเป็นเครือข่าย
ในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทัง้ประสบการณ์ไปยงัทกุภาคสว่นของสงัคม 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
ภาครัฐ 

 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนมุ่งมัน่ดําเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก
ภาครัฐหรือเป็นโครงการท่ีบริษัทฯ ริเร่ิมขึน้เอง 

 ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการร่วมตอ่ต้านการทจุริต 

องค์กรอสิระและองค์กรอ่ืน ๆ ในสังคม 

 ยกระดบัความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมลูกับองค์กรอิสระและองค์กรอ่ืน ๆ ในสงัคม เพ่ือร่วมกันพฒันาสงัคมและ
ประเทศชาติให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยคํานงึถงึผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานทรัพย์สนิทางปัญญา 

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

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

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

 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน  

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

การอบรมและการส่ือสาร 
- การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านการอบรมและปฐมนิเทศ รวมทัง้ส่ือประชาสมัพนัธ์อ่ืน ๆ เช่น วารสาร 

ADMIRED และป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
- การกําหนดนโยบายป้องกนัการฟอกเงินในระบบธุรกิจ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติังานของภาครัฐในการปราบปราม

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

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

- การสง่ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และสร้างแนวร่วมในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
 

การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ  
- การส่ือสารมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่ค้า ในงานประชมุคู่ค้า (Supplier Information Meeting) 

และเชิญชวนให้คูค้่าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  

ทัง้นี ้รายละเอียดนโยบายท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ มาตรการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ รวมทัง้จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบติัของคูค้่า 
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีมีข้อสงสยั หรือข้อร้องเรียน สามารถติดตอ่มาตามช่องทางดงันี ้

 กรณีท่ีผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ มีข้อสงสยั หรือพบเหน็การกระทําท่ีสงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลกัฐาน
ตา่ง ๆ ถงึบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและมีการรายงานสรุป
ประเดน็สําคญัให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ สําหรับช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ้
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ชัน้ 30 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: +66 (0) 2667-5555 ตอ่ 1200 
อีเมล: whistleblower@cpn.co.th 

 

 กรณีผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่าง ๆ มีข้อสงสยั หรือต้องการร้องเรียนเก่ียวกบัประเด็นด้านการปฏิบติังาน สามารถติดต่อ
สอบถาม หรือร้องเรียนมายงัฝ่ายจดัการตามช่องทางในการติดตอ่ดงันี ้

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

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

คุ้มครองสทิธิตามกฎหมาย ซึง่ได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

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

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

ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน และทํางานใกล้ชิดกบัผู้บริหารระดบัสงู
เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงานประจําไตรมาสและประจําปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบติังานและพฒันางานนกัลงทนุ
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

สัมพันธ์ให้เท่าเทียมกับบริษัทจดทะเบียนชัน้นําระดับภูมิภาค นอกจากนี  ้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้นําเสนอผล                        
การปฏิบติังาน ข้อคิดเหน็จากผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ ตอ่คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครัง้ 

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

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

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

 
กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

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

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

 
กิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ในปี 2559 ของบริษัทฯ มีดงันี ้

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

3 45 122 

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

6 71 112 

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

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

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ ท่ีสนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ              
โดยจดหมาย หรือติดตอ่ด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดงันี ้

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ชัน้ 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

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

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ                

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

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

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

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

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

 
บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ ถือหุ้ นท่ีมิใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา                        
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้าง
ดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ CPN และเป็นจดุแข็งท่ีช่วยสง่เสริมให้การดําเนินธุรกิจของ CPN 
ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายมาโดยตลอด 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

ประธานกรรมการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  ยึดมั่น                         
ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ควบคมุดแูลการประชุมดงักล่าว 
ให้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้ นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ี                         
ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ    

กรรมการผู้จดัการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการให้บริษัทฯ มีการดําเนินการตามแผน           
กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีกําหนดไว้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีภายใต้กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมการและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

               
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ โดยกําหนดให้กรรมการควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน                 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน                  
5 บริษัท  

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

การจาํกัดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระ 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดว่ากรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกนัได้ไม่เกิน  2 วาระ 

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

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามท่ีเห็นสมควร 
และในปีท่ีกรรมการอิสระดงักลา่วครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักลา่วให้ท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้  
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

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

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชมุก่อน
การประชมุแต่ละครัง้อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระการประชมุได้อย่างเป็น
อิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 เลขานกุารบริษัทจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ีสามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้   โดยไม่ส่ง  
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุม                 
โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ เลขานกุารบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นท่ีสําคัญ                 
อีกทัง้สนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดลุยพินิจอย่าง
รอบคอบ ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึรายงานการประชมุทกุครัง้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีอาจมีสว่นได้เสียจะไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ และงดออกเสียงในวาระนัน้ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บนัทกึองค์ประชมุขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ 
ซึ่งท่ีผ่านมา การลงมติในวาระเพ่ือพิจารณาอนุมัติมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมด 

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

 เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ ตลอดจนข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วน
ในท่ีปลอดภยั โดยมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ควบคู่กบัการจดัเก็บเอกสารต้นฉบบั 

 ในกรณีที่มีข้อซกัถามในที่ประชมุและเป็นเร่ืองที่ต้องติดตามขอข้อมลูจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง เลขานกุารบริษัท 
จะเป็นผู้ประสานงานและจดัสง่เอกสารการชีแ้จงเพิ่มเติมของฝ่ายจดัการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วท่ีสดุ 

 เลขานกุารบริษัทจดัสง่รายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกบัเป้าหมายแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติัไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบอยา่งตอ่เน่ืองทกุเดือน 

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

 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสทิธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้คณะทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ เพ่ือ
นําผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและการจดัประชมุให้ดีย่ิงขึน้ ซึง่ผลประเมิน
ประสทิธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัทเฉล่ียในปี 2559 เทา่กบั 97.14%  

 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีสําคัญ 
ตลอดจนข่าวสารความเคล่ือนไหวด้านการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัท่ีดีและเป็นปัจจบุนั 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

1. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนําแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ดําเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ตอ่ไป ทัง้นี ้แบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

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

ปฏิบติังานของคณะกรรมการหรือการดําเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  

 ขัน้ตอน 
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี และเป็นผู้

รวบรวมและรายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจําทกุปี 
 

2. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพฒันาการ

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

 
1) จรรยาบรรณและการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ 
2) การกําหนดกลยทุธ์ การกํากบัดแูลและติดตามการดําเนินงาน 
3) ความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

 ขัน้ตอน 
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี และเป็นผู้

รวบรวมและรายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจําทกุปี 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
3. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

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

 
การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของ CEO 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาด

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

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็เพิ่มเติมในหมวดนี ้
 

 ขัน้ตอน 
CEO มีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานของตนเองและรับทราบเป้าหมายท่ีได้รับการอนมุติั

ในแต่ละปี หลงัจากนัน้ในทกุสิน้ปีเลขานกุารบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่านประเมิน CEO รวมทัง้
จัดส่งแบบประเมินดงักล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพ่ือนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมลูในการพฒันา
ศกัยภาพของ CEO ตอ่ไป 

  
ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของ CEO ตามลําดบั 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท 

เลขานกุารบริษัทมีสว่นสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทได้พฒันาความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทําหน้าท่ี
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประชาสมัพันธ์และประสานงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กบักรรมการทกุทา่นในการเข้าร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสตูรตา่ง ๆ โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการอบรมสมัมนา
ของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  
ตามท่ีแสดงในเอกสารแนบ 1 

 
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2559 

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

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

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

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

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   

หลักสูตรการอบรม            รายช่ือกรรมการ
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Advanced Audit Committee Program (AACP) √ √

Audit Committee Program (ACP) √ √ √

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) √ √

Board and CEO Assessment √

Chief Financial Officer (CFO) √

Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) √

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

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

Financial Institutions Governance Program (FGP) √

Finance for Non-Finance Director (FND) √

Financial Statements for Directors (FSD) √

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) √ √ √

Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) √ √

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) √ √

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

Role of the Compensation Committee (RCC) √ √

Role of Chairman Program (RCP) √ √ √ √

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

 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
CPN ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ความน่าเช่ือถือและความถกูต้องของ

รายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายในเป็นกลไกสําคญัควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติัตามกลไกดงักล่าวแก่บุคลากรทกุระดบั
ของบริษัทฯ ผา่นสายการบงัคบับญัชาและช่องทางประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

ทัง้นี  ้สํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตงานเพ่ือสอบทานให้มั่นใจว่า                     
การปฏิบติังานของพนกังานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบวิธีปฏิบติังาน ข้อกําหนด และกฎหมาย 

CPN จดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้องและสํานกัตรวจสอบ
ภายในเป็นประจําทกุปี ประกอบด้วยการประเมินใน 5 สว่น ดงันี ้

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

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

ทัง้นี ้ปัจจบุนัผู้บริหารสงูสดุสํานกัตรวจสอบภายในของ CPN คือ นางสาวนงลกัษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ 
สํานกัตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดนโยบายท่ีใช้ในการควบคมุเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร                     
ท่ีเก่ียวข้องซือ้ขายหลกัทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ  

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

 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทนุซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แตเ่พ่ือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องไม่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน              
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้ว              
ไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ มีการซือ้ขาย 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ทัง้นี ้หากผู้บริหารและพนกังานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามนโยบายด้านการดแูลการใช้ข้อมลูภายในท่ีกล่าวข้างต้น
นี ้ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย 

 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: เลขานกุารบริษัทรวบรวมข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส 
 
การกาํกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

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

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

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

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

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

ทัง้นี ้ในปี 2559 CPN ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการกระทําความผิดของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการ
ใช้ข้อมลูภายในในทางมิชอบ 

 



 

10-1 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Reponsibilities : CSR) 

 CPN ดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืนตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ใน
ปี 2523  ปัจจบุนั CPN พฒันาและบริหารศนูย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวลั รวม 30 โครงการ
ทัว่ประเทศ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้า และให้ความสําคญักับผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตาม
แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainability) กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนในด้านการอนรัุกษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ด้านสงัคม การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และได้เป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  ภายใต้วิสยัทศัน์ “ผู้พฒันาศนูย์การค้าในระดบัภูมิภาค ท่ีได้รับการช่ืน
ชมสงูสดุจากทกุคน และไม่หยดุน่ิงในการสร้างประสบการณ์แห่งความสขุในระดบัโลก” และค่านิยม “สร้างสรรค์ เช่ือมัน่ 
เป็นเลศิ ร่วมกนั” 
 
โครงสร้างการดาํเนินงานเพ่ือความย่ังยืน 

1. คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Corporate Governance and Sustainable 
Development Committee หรือ CG-SD Committee) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงู โดยมีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็น
ประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่จากทกุสายงาน และหน่วยงานสว่นกลางเป็น
คณะกรรมการ จํานวนทัง้สิน้ 11 ท่าน ทําหน้าท่ีกําหนดพนัธกิจด้านความยัง่ยืน ทบทวนนโยบาย กลยทุธ์ แผนดําเนินงาน 
ข้อกําหนด ระบบมาตรฐาน แนวทางในการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในปี 
2559 มีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ และนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ทําหน้าท่ีดแูลและกํากบัการดําเนินงาน
ด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูจากทุกสายงาน จํานวน 14 ท่าน โดยมี
กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารทกุระดบัมีหน้าท่ีสนบัสนนุปรัชญาการบริหารความเส่ียง และ
ประเมินขอบเขตความรับผิดชอบของตนให้อยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ และกําหนดนโยบาย กรอบการควบคมุ และ
ติดตามผลการดําเนินการด้านการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกําหนด ทิศทางและกติกาท่ีระบุไว้ โดยมี
การจดัประชมุเป็นรายไตรมาส และรายงานผลตอ่คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

3. คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม (Climate and Environment Committee)  
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูและระดบัจดัการจากสายงานพฒันาธุรกิจและก่อสร้าง และสายงานบริหารทรัพย์สินจํานวน 
10 ท่าน  ทําหน้าท่ีขับเคล่ือนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  การดําเนินงานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน และสาธารณปูโภค สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การจดัการของเสีย  การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสงูสดุอย่างเป็นระบบและ
ยัง่ยืน ถ่ายทอดนโยบายสูที่มปฏิบติัการด้านพลงังานและสาธารณปูโภคในแต่ละสาขา  กํากบัดแูลให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายผา่นทีมงานตรวจประเมินด้านพลงังานแต่ละสาขา และนําเสนอผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และคณะกรรมการจดัการเป็นรายไตรมาส  

4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดบัสงูจากสายงานบริหารทรัพย์สิน ผู้บริหารจากสายงานสนบัสนนุ และพนกังานปฏิบติัการ จํานวน 13 ท่าน ทําหน้าท่ี
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ขบัเคล่ือนและยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
และรายงานตอ่คณะกรรมการความเส่ียงตามวาระ 

5. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่รวม 5 ท่าน ท่ีปรึกษาจากระดบักรรมการบริหาร 1 ท่าน และท่ีปรึกษาระดบับริหารการบุคคล 1 ท่าน โดยมีกรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้บริหารระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุม ทําหน้าท่ีกําหนดกลยุทธ์ 
พิจารณา ติดตาม และให้คําแนะนําเก่ียวกบัแผนงานดแูลพฒันาบคุลากรอย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้ถ่ายทอดอย่างเป็นลําดบัชัน้ 
โดยกําหนดคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในระดบัสายงาน ระดบัฝ่ายและระดบัสาขา  

แนวทางการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือความย่ังยืน 

 ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการนโยบายความเส่ียงได้
ร่วมกนัทบทวนและประเมินประเด็นสําคญัด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนและความเส่ียงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการดําเนินธุรกิจ 
โดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินองค์กรด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Dow Jones Sustainability Assessment Criteria) บรูณา
การให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) และกระบวนการตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั G4 รวมไปถึงการคํานึงถึงเป้าหมาย
การพฒันาท่ียัง่ยืนในกรอบสหประชาชาติและนําความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียมาร่วมในการพิจารณาควบคู่กนัไป เพ่ือให้
การกําหนดแผนงานกลยทุธ์และตวัชีว้ดัระดบัองค์กร นําไปสูบ่ริหารจดัการประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสียและสนบัสนนุแนวทางเพ่ือความยัง่ยืนในระดบัสากล 

การรับฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สาํคัญ 

CPN วิเคราะห์และระบุผู้ มีส่วนได้เสียหลกัท่ีสําคญั และกําหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนสง่เสริมการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสีย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสียอย่าง
เหมาะสม 

ผู้มีส่วนได้เสีย

หลักที่สาํคัญ 

ตัวอย่าง ช่องทางการส่ือสาร 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้เสีย 

ประเดน็ที่ ผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้

เสีย 

ลกูค้า  เวบ็ไซต์ 

 ส่ือสงัคมออนไลน์ 

 ส่ื อประชาสัมพัน ธ์ภายใน
ศนูย์การค้า 

 เจ้าหน้าท่ีลกูค้าสมัพนัธ์ ณ จดุ
ประชาสมัพนัธ์ หรือพนกังาน
หน้างาน เช่น แมบ้่าน 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยั 

 กิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมสง่เสริมการขาย 

 เทรนด์ใหม่ ๆ และพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

 แ น ว ค ว า ม คิ ด แ ล ะ แ ร ง
บนัดาลใจ 

 การแจ้งเหตแุละขอความ
ช่วยเหลือ 

 การให้ข้อคิดเห็น คําแนะนํา

 พัฒนารูปแบบกิจกรรมและ
บ ริการ ท่ี ตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้ามากขึน้ 

 กํ า หนดมาต รฐาน ในกา ร
ให้บริการและพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

 ห า ก เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ท่ี ต้ อ ง
ตอบสนองในทันที เช่น เหตุ
สุ ด วิ สั ย  เ จ้ า ห น้ า ท่ี จ ะ
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ผู้มีส่วนได้เสีย

หลักที่สาํคัญ 

ตัวอย่าง ช่องทางการส่ือสาร 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้เสีย 

ประเดน็ที่ ผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้

เสีย 

 CPN Call Center +66 (0) 
2021 9999 

 จดุ Call Point บริเวณลาน
จอดรถ 

 อีเมล : 
whistleblower@cpn.co.th 
หรือ CEO@cpn.co.th 

 การ สํารวจความพึงพอใจ
ลกูค้ารายปี 

 การสํารวจความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมสง่เสริมการขาย 

 การ สํารวจพฤติกรรมของ
ลกูค้า 

ติชมและข้อร้องเรียน 

 คําแนะนําและข้อคิดเห็น
เก่ียวกบัสนิค้าและบริการ 

 ความต้องการและพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป 

 

ดํ า เ นินการแ จ้ งหน่วยงาน   
ท่ี เ ก่ียว ข้องเ พ่ือ ดําเ นินการ
แก้ไขและช่วยเหลือทนัที  

 หาก เ ป็นประ เด็น เ พ่ื อการ
ปรับปรุงและพฒันา รวมทัง้คํา
ชมเชย เจ้าหน้าท่ีจะรวบรวม
นําไปวิเคราะห์  จัดทําแผน
ร อ ง รั บ ต่ อ ไ ป  ห รื อ เ ข้ า สู่
กระบวนการช่ืนชมและชมเชย
ท่ีเหมาะสม 

 พัฒนาการ ใ ห้บ ริ กา รและ
ปรับเปล่ียนองค์ประกอบของ
ร้านค้า เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ
ในบริการของ CPN 

ร้านค้า  การประชุมร้านค้ารายปีและ
รายไตรมาส 

 จดหมายข่าว 

 การเย่ียมเยียนและประชุมกับ
ร้ าน ค้า  เ พ่ื อ รับ ฟั งและหา
แนวทางแก้ปัญหาของร้านค้า
ร่วมกนั 

 สายด่วน (Hotline) หมายเลข
โทรศพัท์แต่ละสาขา ต่อ 1233 
ห รื อ แ จ้ ง เ ร่ื อ ง โ ด ย ต ร ง ท่ี
สํานักงาน CPN ณ สาขาท่ี
ประจําอยู ่

 การตรวจเย่ียมร้านค้ารายวัน 
(Shop visit) 

 CPN Call Center +66 (0) 
2021 9999 

 แผนธุรกิจของ CPN เช่น 
ก า ร เ ปิ ด ห รื อ ป รั บ ป รุ ง
ศนูย์การค้า  

 นโยบาย แนวปฏิบัติ  และ
มาตรการตา่ง ๆ  

 การพฒันาขีดความสามารถ
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ดําเนินงานและขยายธุรกิจ 

 การติดต่อขอรับบริการ และ
ส่ือสารเหตหุน้างาน  

 คําแนะนําและข้อคิดเห็น
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
ศู น ย์ ก า ร ค้ า  แ ล ะ ก า ร
ให้บริการร้านค้า 
 

 ส่ื อสารใ ห้ ร้ าน ค้า รับทราบ
ค ว า ม เ ค ล่ื อ น ไ ห ว แ ล ะ   
ทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ
ของ CPN 

 ให้การสนบัสนนุร้านค้าในการ
ขยาย  ปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจ 

 กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ก า ร
ให้บริการตามมาตรฐานสากล 

 วางแผนทางการตลาดร่วมกัน 
เพ่ือให้ยอดขายของร้านค้าดี
ขึน้ 

 จดัการอบรมร้านค้ารายปี 

 ให้บริการ และแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานสากลและลดข้อ
ร้องเรียนท่ีเกิดขึน้บ่อยอย่างมี
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ผู้มีส่วนได้เสีย

หลักที่สาํคัญ 

ตัวอย่าง ช่องทางการส่ือสาร 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้เสีย 

ประเดน็ที่ ผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้

เสีย 

 อีเมล :  
    whistleblower@cpn.co.th 
หรือ CEO@cpn.co.th 

 การ สํารวจความพึงพอใจ
ร้านค้ารายปี 

นยั 

 ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ให้บริการเพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้กบัร้านค้า 

 

พนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วารสารเผยแพร่ภายในองค์กร
เ ช่ น  ว า ร ส า ร ADMIRED,  
ADMIRED Plus, ADMIRED 
Touch, CPN Update   

 ส่ือสารภายในผ่านอินทราเน็ต 
และอีเมล 

 กา รป ร ะ ชุ ม ร ะ ดับ จั ด ก า ร
ประจําปี 

 กิจกรรมผู้บริหารพบพนกังาน 

 กิจกรรมส่ือสารรายสาขา /ราย
ฝ่าย ประจําปี 

 การสํารวจความคิดเห็นอย่าง
เ ป็ น ท า ง ก า ร แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น
ทางการ 

 การสํารวจความคิดเห็นและ
ความผกูพนัของพนกังานทกุปี 

 การประเมินศักยภาพของ
พนกังานรายปี 

 รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 
ผา่น ตู้ปณ . และกลอ่ง i-dea 
Box 

 อีเมล :  
whistleblower@cpn.co.th 
หรือ CEO@cpn.co.th 

 ทิ ศ ท า ง ธุ ร กิ จ  น โ ยบ า ย 
แนวทางปฏิบัติ มาตรการ 
และรางวัลความภาคภูมิใจ
ตา่ง ๆ 

 สวสัดิการและสทิธิประโยชน์ 

 ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ 

 ความมั่นคงและโอกาสใน
การก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน 

 ก า ร ใ ห้ ข้ อ คิ ด เ ห็ น 
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ ข้ อ
ร้องเรียน 

 ส่ือสารให้พนักงานรับทราบ
ความเคลื่อนไหวและทิศทาง
ในการดําเนินธุรกิจของ CPN 
อยา่งสม่ําเสมอ 

 นํ า ข้ อ คิ ด เห็ น ท่ี ไ ด้ รั บ จ าก
พนักงานมาปรับปรุง  และ
พฒันาองค์กร 

 ปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน 
เ ช่ น  สิ ท ธิ ก า ร รั บ ก า ร
รักษาพยาบาล สิทธิการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้
เหมาะสมตามสถานการณ์
และภาวะตลาด 

 ป รั บ ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร พั ฒ น า
พนักงานใ ห้สอดคล้องกับ
ลกัษณะงานมากขึน้  

 สืบสวนตามกระบวนการ
พิจารณาข้อร้องเรียนและให้
ความคุ้มครองสทิธิผู้ ร้องเรียน 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ผู้มีส่วนได้เสีย

หลักที่สาํคัญ 

ตัวอย่าง ช่องทางการส่ือสาร 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้เสีย 

ประเดน็ที่ ผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้

เสีย 

คูค้่า ผู้ รับเหมา  จดหมายข่าว  

 การตรวจเย่ียมหน้างาน 

 การประชุมหารือเพ่ือทราบ
ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกนั 

 การประชมุคู่ค้ารายปี 

 รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
ตู้ปณ . และกลอ่ง i-dea Box  

 อีเมล :  
    whistleblower@cpn.co.th 
หรือ CEO@cpn.co.th 

 

 ทิศทางธุรกิจ นโยบาย แนว
ปฏิบติั และมาตรการอ่ืนๆ 

 การพฒันาขีดความสามารถ
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ดําเนินงาน 

 การให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนํา
และข้อร้องเรียน 

 ส่ือสารให้คู่ค้าและผู้ รับเหมา
ทราบถึ งทิศทางธุ ร กิจของ 
CPN 

 แลกเปล่ียนองค์ความรู้ในด้าน
นวัตกรรมทางการก่อสร้าง
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 
และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

 ปรับกระบวนการคดัเลือกคู่ค้า
และผู้ รับเหมาให้สอดคล้องกบั
แนวทางการดําเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ยืนของ CPN  

 จัดทําจรรยาบรรณและแนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง คู่ ค้ า  
(Code of Conduct for 
Suppliers) 

ชมุชน 
หน่วยงาน
ราชการภาค
ประชาสงัคม
ตวัแทน
ภาคเอกชน 

 การเย่ียมเยียนชุมชน ตัวแทน
ชุมชน  ตัวแทนภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน 

 

 ทิศทางธุรกิจ แนวทางปฏิบติั 
และกิจกรรมทางการตลาด 

 ผลกระทบตอ่ชมุชน 

 จั ด กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ใ ห้ ก า ร
สนั บ สนุ น พื น้ ท่ี ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณค่า
และวัฒนธรรมประเพณีอันดี
ของชมุชน 

 ร่วมกับผู้ รับเหมาและคู่ค้าใน
การดูแลผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึ ้น กั บ ชุ ม ช น ร อ บ ข้ า ง ใ น
ระหวา่งการก่อสร้าง 

 จดักิจกรรม CPN อาสาเพ่ือ
ชมุชน เช่น สอนอพยพหนีไฟ 

 
ผู้ ถือหุ้น  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 

 การแถลงผลการดําเนินงาน

 ผลการดําเนินงานและการ
เติบโตทางธุรกิจ 

 ทิศทางธุรกิจ และกลยุทธ์

 ส ร้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มั่ น ค ง ใ ห้
ผลตอบแทนท่ียั่งยืน โดยมีผล
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ผู้มีส่วนได้เสีย

หลักที่สาํคัญ 

ตัวอย่าง ช่องทางการส่ือสาร 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้เสีย 

ประเดน็ที่ ผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้

เสีย 

ประจําไตรมาสในงานพบ
นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนสถาบนั 
( Analyst Briefing)  แ ล ะ นั ก
ล ง ทุ น ทั่ ว ไ ป  ( Opportunity 
Day ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย) และเปิดเผย
ข้ อ มู ล ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.cpn.co.th  

 รายงานประจําปี 

 โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงท่ีส่วน
งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 ช่องทางการส่ือสารอ่ืนของ
กลุม่เซน็ทรัล 

การดําเนินงาน ทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว 

 การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่าง
เทา่เทียมกนั 

 การให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนํา
และข้อร้องเรียน 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี ดี แ ล ะ มี
ประสทิธิภาพ  

 จัด ทําจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจและนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท 
(Code of Conduct) ตามหลกั
มาตรฐานสากล และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน 

คู่แข่งทางการ

ค้า 

 สมาคมศนูย์การค้าไทย 

 ช่องทางการส่ือสารออนไลน์
และสงัคมออนไลน์ 

 การ ดํา เ นินธุ ร กิจภายใ ต้
กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม  

 ก า ร พัฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร
ศูน ย์ กา ร ค้ า ในภาพรวม
ร่วมกนั 

 เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ระหวา่งสมาชิก 

 เ ปิ ด เผย ข้ อมูลกา ร เ ติบ โต 
แนวโน้ม  และแนวทางการ
ผลักดันธุรกิจในภาพรวมต่อ
สาธารณะ  เ ช่น  การจัดงาน
แถลงข่าว 

 เป็นตัวแทนภาคธุรกิจในการ
ผลกัดนัมาตรการและนโยบาย
อนัเป็นประโยชน์ต่อการเติบโต
ธุ ร กิ จ ร ะ ดับ มหภ าค  เ ช่ น 
มาตรการผลกัดนัประเทศไทย
สู่การเป็นจุดหมายปลายทาง
ข อ ง ก า ร จั บ จ่ า ย ใ ช้ ส อ ย 
(Shopping Destination) 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

การกาํหนดประเดน็สาํคัญด้านความย่ังยืน  

1. ระบุประเดน็ที่สาํคัญ (Critical Issue Identification)  
CPN ระบปุระเด็นท่ีมีความสําคญัด้านความยัง่ยืน ความเส่ียงและโอกาส โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจยั

ภายนอก เช่น แนวโน้มกระแสโลกในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ความเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 
แนวโน้มการแข่งขนัในตลาด ร่วมกบัการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน เช่น ผลการดําเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง ดชันีตวัชีว้ดัด้าน
ความเส่ียงระดบัองค์กร และประเด็นท่ีมีนยัสําคญัซึง่ได้จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และการมีสว่นร่วมของผู้ มี
สว่นได้เสียหลกัท่ีสําคญั  

 
2. ประเมนิความสาํคัญของประเดน็ (Evaluation)  

ฝ่ายบริหารความเป็นเลศิ และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประเมินความสําคญัของประเดน็ด้านความยัง่ยืน ความเส่ียง 
และโอกาส ผ่านการประชุมกลุ่มย่อยกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาผลกระทบและทบทวนระดบัความสําคญัจาก
มุมมองของผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก โดยประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละประเด็นตัง้แต่ระดับคะแนน 1-5 ต่อ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสงัคมจากการดําเนินธุรกิจของ CPN และพิจารณาระดบัความสําคญัของประเด็น
นัน้ ๆ ใน 3 ระดบั จากมมุมองของผู้ มีสว่นได้เสีย  

 
3. จัดลาํดับความสาํคัญของประเดน็ (Prioritization)  

คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอก ประชมุเชิงปฏิบติัการร่วมกนัในการทวนสอบความครบถ้วนประเด็นท่ีมีนยัสําคญัและการจดัลําดบัความสําคญั
ของประเดน็จากมมุมองของผู้ มีสว่นได้เสียและคณะผู้บริหารของ CPN  เพ่ืออนมุติัและยืนยนัประเด็นด้านความยัง่ยืน ความ
เส่ียงและโอกาสท่ีมีนยัสําคญัภายใต้ขอบเขตผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกองค์กร จากการประชุมเชิงปฏิบติัการในปี 
2559 สามารถสรุปประเด็นสาระสําคญัรวม 11 ประเด็น เพ่ือนําไปกําหนดเป็นพนัธกิจความยัง่ยืนและแผนการดําเนินงาน
ด้านความยัง่ยืน ประเดน็ความเส่ียงและแผนการบริหารความเส่ียงตอ่ไป  

 
4. ทบทวนประเดน็และรายงานผล (Review and Report)  

เม่ือดําเนินการตามพนัธกิจและแผนงานด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง CPN มีการติดตามและ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  รวมทัง้รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียในทุกรูปแบบ เพ่ือ
ทบทวนการจดัลําดบัความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของ CPN และต่อผู้ มีสว่นได้เสีย โดยนําเสนอความคืบหน้าด้านความ
ยัง่ยืนโดยรวมต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นรายไตรมาส  และนําเสนอผลการวิเคราะห์
ประเดน็ความเส่ียงและแผนการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการนโยบายความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เป็นรายไตรมาส 
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กลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิอย่างย่ังยืน 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจทัง้ภายในและภายนอก แนวโน้มต่าง ๆ ท่ีสําคญั รวมทัง้ประเด็นด้านความ
ยัง่ยืนท่ีสําคญั CPN ได้กําหนดกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้ นําในการพฒันาศนูย์การค้าในระดบั
ภมิูภาคอยา่งยัง่ยืน ประกอบด้วย 

1) กลยุทธ์การขยายธุรกจิและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์การค้า  
CPN สร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยการขยายสาขาใหม่และการพฒันาศนูย์การค้าท่ีมีอยู่ให้มีมลูค่าทางธุรกิจ

สงูขึน้ และมุง่ท่ีขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเมืองสําคญัทางเศรษฐกิจในต่างจงัหวดัท่ี
มีศกัยภาพ โดยการพฒันารูปแบบศนูย์การค้า (Mall Format) และองค์ประกอบร้านค้า (Merchandising Mix) ท่ีเหมาะสม 
มีการนํานวตักรรมใหม่มาใช้ทัง้ในการออกแบบ ตกแต่ง และสร้างบริการรูปแบบใหม่ท่ีจะสร้างประสบการณ์พิเศษ ความ
แปลกใหม่ และตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้CPN ยงัวางกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจไปสู่การ
พัฒนาโครงการพืน้ท่ีแบบผสมท่ีมีโครงการท่ีอยู่อาศัยบนท่ีดินบริเวณท่ีติดกับศูนย์การค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้กับท่ีดินโดยใช้ศกัยภาพของศูนย์การค้าท่ีมีอยู่ ในขณะเดียวกนัโครงการท่ีอยู่อาศยันัน้ก็ช่วยสร้างฐานลกูค้า
ให้กบัศนูย์การค้าด้วย 

 
2) กลยุทธ์พัฒนาโครงการต่างประเทศ  

นอกจากการเติบโตในประเทศไทย CPN มีกลยุทธ์ท่ีจะขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ โดยได้ทําการศึกษาโอกาส
เพิ่มเติมเพ่ือการลงทนุในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงการลงทนุท่ีดี ได้แก่ 
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดย CPN ได้รับการสนบัสนนุจากกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งได้มีการลงทนุในประเทศ



 

10-9 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ดังกล่าว ทัง้ในเร่ืองข้อมูล บุคลากรและอ่ืน ๆ ทําให้ CPN สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโครงการในต่างประเทศได้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นี ้กลยทุธ์การลงทนุในต่างประเทศ นอกจากจะสนบัสนนุเป้าหมายการเติบโตธุรกิจของ CPN แล้ว 
ยงัเป็นการกระจายฐานธุรกิจ เพ่ือลดการพึง่พาธุรกิจในประเทศเพียงอยา่งเดียว 

 
3) กลยุทธ์ความเป็นเลศิในการบริหารศูนย์การค้า  

CPN มุง่เน้นการบริหารจดัการศนูย์การค้าท่ีเป็นเลศิ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัอยู่เสมอ โดยนําผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรับฟังเสียงทัง้จากร้านค้าและลูกค้าควบคู่กับการศึกษานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้พัฒนาการ
ให้บริการศนูย์การค้าอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานของศนูย์การค้า นําเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ และสร้างความ
พงึพอใจให้แก่ร้านค้าและลกูค้าท่ีมาใช้บริการทัง้ชาวไทยและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ ได้แก่ 

 การเสริมสร้างจุดขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Selling Point) ของศูนย์การค้าของ CPN ให้
แข็งแกร่งมากขึน้ ทัง้ในด้านความครบถ้วนและหลากหลายของร้านค้า (Merchandising Mix) การสรรหา
ร้านค้าใหม่ ๆ ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการตลาดท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตัว 
(Signature Event) และกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ร้านค้าและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม โดยมุ่งเน้นการตอบสนอง
ตอ่ไลฟ์สไตล์ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และเพิ่มคณุภาพของส่ือการส่ือสารทกุช่องทาง  

 การให้บริการท่ีครบครัน สะดวกสบาย และปลอดภยัสําหรับลกูค้าทกุกลุม่ รวมทัง้การบริหารศนูย์การค้าโดย
คํานึงถึงความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและใส่ใจในการเปล่ียนสภาพภมิูอากาศ โดยนําเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการใช้
สาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ใ ห้ เ ป็นไปตามมาตรฐานสากล  (Utility 
Benchmarking)  
 

4) กลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสม  
CPN มีการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจ  นอกเหนือจากแหลง่เงินทนุ

ภายในจากการดําเนินธุรกิจ CPN ยงัมีช่องทางการจดัหาเงินอ่ืน ๆ ได้แก่ การจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงิน 
การออกหุ้นกู้  และการออกหุ้นเพิ่มทนุสําหรับการขยายศนูย์การค้าภายในประเทศ ตลอดจนมีการศกึษาการจดัตัง้กองทรัสต์
เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) อีกด้วย แหล่งเงินทนุท่ีหลากหลายดงักล่าวทําให้ CPN สามารถบริหารจดัการ
ต้นทนุทางการเงินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีอตัราสว่นทางการเงินท่ีดี และมีความคลอ่งตวัในการจดัหาเงินลงทนุ เพ่ือรองรับ
โอกาสทางการลงทนุในธุรกิจใหม่ ๆ อนัเป็นการต่อยอดและเพิ่มคณุค่าให้กบัธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีนโยบายบริหารความเส่ียง 
และนโยบายทางด้านการเงินคอยกํากบัดแูลอยา่งใกล้ชิด 

 
5) กลยุทธ์การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย  

CPN มุง่เน้นใสใ่จและตอบสนองตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะรับฟังข้อคิดเหน็และนํามาพฒันาการ
ดําเนินงานเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืนภายใต้แนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกรอบการดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ตอ่กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียหลกัในแตล่ะกลุม่ ได้แก่ 

 การสร้างโอกาสและความสําเร็จทางธุรกิจร่วมกนักบัร้านค้า 
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 การยดึถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) 

 การดําเนินงานอยา่งมืออาชีพและสร้างความภมิูใจให้กบัพนกังานในการเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร 
 การพฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางของชมุชน  

 การบริหารจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและสิง่แวดล้อม 

 การขยายธุรกิจและรับผิดชอบต่อสงัคมร่วมกนักบัคูค้่า 

 การเป็นองค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

ผลการดาํเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
CPN ดําเนินการด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน ภายใต้เจตนารมณ์  “พัฒนาสร้างคุณค่าร่วม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

และสังคมโดยรวม” โดยกําหนดเป็นพนัธกิจด้านความยัง่ยืน 10 พนัธกิจย่อย เพ่ือตอบสนองต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  
โดยจดัทําแผนกลยทุธ์ กําหนดเป้าหมาย แผนการดําเนินงาน และหน่วยงานหลกัท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบและนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน รวมทัง้มอบหมายให้ผู้บริหารของ CPN ในฐานะผู้ นําด้านความยัง่ยืน (SD Champion) ทําหน้าท่ีส่งเสริม 
สนบัสนนุให้การขับเคล่ือนพนัธกิจบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพฒันาอยา่งยัง่ยืนทราบเป็นประจําทกุไตรมาส โดยกําหนดกรอบการดําเนินงานด้านความยัง่ยืน ดงันี ้

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย 

กรอบการดาํเนินงานด้านความย่ังยืน พันธกจิด้านความย่ังยืน 

ร้านค้า การสร้างโอกาสและความสําเร็จทางธุรกิจ
ร่วมกนั 

1. พัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการราย
ใหม ่
2. สนบัสนนุให้ร้านค้าพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั 

ลกูค้า การยดึถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง  3. สร้างศนูย์การค้าท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบและเป็นแรงบนัดาลใจแก่
ลกูค้า 
4. พัฒนาศูนย์การค้าและให้บริการระดับมืออาชีพ พร้อม
ด้วยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ลกูค้า 

พนกังาน การดําเนินงานอยา่งมืออาชีพและสร้าง
ความภมิูใจในการเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร 

5.  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ  
6. เสริมสร้างความผกูพนัและความเป็นอยูท่ี่ดีแก่พนกังาน 

สงัคม ชมุชน 
และ
สิง่แวดล้อม 

การพฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางของชมุชน  
การบริหารจดัการผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและ
สิง่แวดล้อม 

7. สง่เสริมพฒันาสร้างคณุคา่ร่วมในชมุชนและสงัคม 
8. บ ริหารจัดการผลกระทบทั ง้ ทา ง ด้ านสังคมและ
สิง่แวดล้อมให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

คูค้่า การขยายธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกนั 

9. ผลักดันให้เกิดห่วงโซ่อุปทานท่ีเข้มแข็งและมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้
เสียโดยรวม 

การเป็นองค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือ 10. กํากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล 
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การสร้างโอกาสและความสาํเร็จทางธุรกจิร่วมกันกับร้านค้า 
CPN ตระหนกัถึงบทบาทท่ีสําคญัของบริษัทฯ ในการเป็นช่องทางการค้าขายของผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ซึ่ง

เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการ โดยใช้ความแข็งแกร่งของ CPN ด้านการมีเครือข่าย
ศนูย์การค้าท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีมีศกัยภาพทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ครอบคลมุทกุภูมิภาคทัว่ประเทศ รวมทัง้โครงการ
ศนูย์การค้าในต่างประเทศท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา ผนวกกบัความเช่ียวชาญในธุรกิจและความเข้าใจลกูค้าท่ีมาใช้บริการ
ศนูย์การค้า ทําให้ CPN เป็นโครงสร้างพืน้ฐานให้กบัผู้ประกอบกลุม่ต่าง ๆ ในการสร้างแบรนด์ ฐานลกูค้า และขยายธุรกิจได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้ผู้ประกอบการรายยอ่ยท่ีกําลงัสนใจในธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการท้องถ่ิน วิสาหกิจชมุชน บริษัทจด
ทะเบียน ตลอดจนผู้ประกอบการแบรนด์ระดบัโลกท่ีต้องการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย  
 
แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) 

การสร้างโอกาสและความสําเร็จทางธุรกิจร่วมกนั (Partnership) เป็นแนวทางท่ี CPN ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจ
ร่วมกบัผู้ประกอบการร้านค้านบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัทฯ เพราะเม่ือผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเช่าพืน้ท่ีในโครงการของ CPN ประสบ
ความสําเร็จอยา่งสม่ําเสมอ ยอ่มสง่ผลดีตอ่ผลประกอบการของ CPN เช่นกนั โดยกําหนดแนวทางในการบริหารจดัการดงันี ้

 การสรรหาและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ 
CPN กําหนดกระบวนการสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ ทัง้ในเชิงรุกโดยการสรรหาร้านค้าท่ีมี

สนิค้าและบริการท่ีตรงตามความต้องการของลกูค้าและตรงกบักลยทุธ์การดําเนินงานของศนูย์การค้า และในเชิงรับโดยการ
สนบัสนนุร้านค้าท่ีแจ้งความประสงค์ขอเปิดร้านในศนูย์การค้าของ CPN ซึง่จะมีการหารือในประเด็นความคาดหวงัและแผน
ดําเนินธุรกิจระยะยาว จากนัน้จึงร่วมกันพัฒนาแผนการเปิดร้านตามประเภทธุรกิจ (Category) และตามลักษณะพืน้ท่ี
สญัญาเช่าท่ีเหมาะสม ตลอดจนวางแผนการขยายธุรกิจควบคูก่บัแผนการตลาดร่วมกนั 

 การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับร้านค้า 
เน่ืองจากผู้ประกอบการร้านค้าท่ีร่วมทําธุรกิจกับ CPN มีความหลากหลาย ตัง้แต่ผู้ประกอบการรายย่อย 

ผู้ประกอบการท้องถ่ิน ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ไปจนถึงบริษัทมหาชน และบริษัทสาขาจากต่างประเทศ การบริหาร
ความสมัพนัธ์และสร้างความผกูพนัจึงแตกต่างกนัตามความต้องการของลกูค้า ทัง้ในระดบัการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจร่วมกนั 
เพ่ือส่งเสริมให้ร้านค้าประสบความสําเร็จในการเปิดร้านในศูนย์การค้า และระดบัปฏิบติังานในสาขา เพ่ือดูแลให้บริการ 
แก้ไขปัญหา และสนบัสนนุแก่ผู้ประกอบการร้านค้าทกุรายเป็นประจําทกุวนัในแตล่ะสาขา 

 การประเมนิความพงึพอใจและรับฟังความคดิเหน็ของร้านค้า 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองและพฒันาปรับปรุงการบริหารความสมัพนัธ์กบัร้านค้าได้อย่างทนัท่วงทีและเป็นข้อมลู

พืน้ฐานในการพฒันาแผนกลยทุธ์ CPN กําหนดให้ดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของร้านค้าอย่างสม่ําเสมอ โดยแบ่งการ
สํารวจออกเป็น 2 ระดบั คือ  

(1) ระดบัสาขา เป็นการประเมินความพงึพอใจต่อการให้บริการของ CPN ทนัทีหลงัการให้บริการ และประเมิน
รายไตรมาสจากการประชมุร้านค้าทกุสาขา  

(2) ระดับองค์กร เป็นการวิจัยรายปีเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญภายนอก ใช้กระบวนการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่าง เพ่ือศึกษาและประเมินความพึงพอใจของร้านค้าต่อการให้บริการ และกิจกรรมทางการตลาดท่ีดําเนินการโดย 
CPN ตลอดทัง้ปี  
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นอกจากนี ้CPN ยงักําหนดให้มีกระบวนการตรวจวิเคราะห์สขุภาพร้านค้า (Tenant health analysis) เป็นระยะๆ 
ตลอดปี รวมทัง้กําหนดกลไกการรับฟังข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ และการมีสว่นร่วมจากร้านค้า โดยข้อมลูดงักลา่วจะวิเคราะห์
ร่วมกบัผลจากการสํารวจความพงึพอใจ และนําไปปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมการสนบัสนนุร้านค้าท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ความสําเร็จทางธุรกิจร่วมกนัตอ่ไป 
 
“CPN ให้ความสําคญักบัการประเมินความพึงพอใจของร้านค้า โดยจะนําผลการประเมินรายปีไปใช้ในการพฒันา และ
กําหนดกลยทุธ์ประจําปี นอกจากนีย้งักําหนดให้คะแนนความพึงพอใจของร้านคา้เป็นดชันีชี้วดัระดบัองค์กร พร้อมทัง้ระบุ
ดชันีชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการทํางานของแต่ละหน่วยงานทีร่บัผิดชอบ” 
 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบติัการ ทําหน้าท่ีสนบัสนนุ และส่งเสริมการสร้างโอกาสและความสําเร็จ
ทางธุรกิจร่วมกนักบัร้านค้า โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาดทํา
หน้าท่ีสรรหาและบริหารความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ประกอบการและร้านค้า  รวมถึงการพฒันาผู้ประกอบการและร้านค้าให้
เติบโตและประสบความสําเร็จในธุรกิจร่วมกบั CPN 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระดับสาขา ประกอบด้วยการ
ให้บริการร้านค้า การบริหารความสมัพนัธ์ และการประเมินความพึงพอใจ โดยมีผู้ อํานวยการเขตและผู้จดัการทัว่ไปแต่ละ
สาขารับผิดชอบตามลําดบั 
 
ผลการดาํเนินงาน 

พันธกจิความย่ังยืนที่ 1 : พัฒนาและสนับสนุนการเตบิโตของผู้ประกอบการรายใหม่  
ในปี 2559 CPN ดําเนินการตามพนัธกิจความยัง่ยืนควบคู่กบัการสนองตอบต่อนโยบายสานพลงัประชารัฐของ

ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสและพฒันาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises 
หรือ “SME”) ดงันี ้
1.1 การสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ 

 การสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่เชิงรุกและการพฒันาพืน้ท่ีเช่าท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกบัผู้ประกอบการ 
SME ท่ีสนใจร่วมทําธุรกิจกบั CPN เช่น พืน้ท่ีให้เช่าขนาดเลก็บริเวณรอบนอกศนูย์การค้า โดยเร่ิมทดลองจดัสรร
พืน้ท่ีในศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ระยอง 

 การเพิ่มช่องทาง Call center +66 (0) 2021 9999 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่ีสนใจทําธุรกิจกบั 
CPN ในการติดต่อสอบถามข้อมลูเบือ้งต้น เช่น ทําเลท่ีว่าง กระบวนการขอเปิดร้านค้า การนดัหมายเพ่ือหารือทาง
ธุรกิจ เป็นต้น 

 การจดังาน “เอสเอ็มอี ธิงค์บ๊ิก”  #คิดให้ใหญ่ ไปไดไ้กล เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 ณ หอประชมุเมืองไทย จีเอ็ม
เอ็ม ไลฟ์เฮาส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสนบัสนนุ SME ไทยให้ขยาย
ธุรกิจ ผา่นช่องทางค้าปลีกสมยัใหมอ่ยา่งเป็นรูปธรรมตามนโยบายสานพลงัประชารัฐ  โดยมีผู้ประกอบการและผู้ ท่ี
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด 1,200 ราย และสนบัสนนุให้เกิดการจบัคู่ทางธุรกิจกบัผู้ประกอบการกว่า 300 รายท่ี
ต้องการเปิดร้านและจําหน่ายสนิค้าและบริการกบั CPN และกลุม่เซน็ทรัล 
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1.2  การเปิดพืน้ที่ตลาดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ 

 โครงการ SME Market Place ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือกบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สภาหอการค้าไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ทดลองจําหน่ายสินค้า
ในบริเวณศนูย์การค้าในลกัษณะงานออกร้าน โดยการจดัซุ้มจดัแสดงสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME ท้องถ่ินและ
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการจําหน่ายสินค้า และขยายโอกาสในการ
จําหน่ายสินค้าแก่ลกูค้าในตลาดใหม่ ๆ ข้ามภมิูภาค และลกูค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย เน่ืองจากโครงการ
ดังกล่าวจัดในเขตจังหวัดท่ีติดประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี เชียงราย 
สงขลา และระยอง โดยมีผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการกวา่ 1,100 ราย   

 
พันธกจิความย่ังยืนที่ 2 : สนับสนุนให้ร้านค้าพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน  

ภายใต้สถานการณ์การแข่งขนัท่ีสงูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ร้านค้าจําเป็นต้อง
พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของตนเองอยู่เสมอ CPN จึงดําเนินงานในหลายด้าน เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของ
ร้านค้า ดงันี ้

2.1 การสนับสนุนด้านการขายและการตลาด 
CPN ดําเนินกิจกรรมการตลาดในหลายรูปแบบอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือดงึดดูกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมายงัศนูย์การค้าและ

เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้กบัร้านค้า พร้อมทัง้สนบัสนนุเคร่ืองมือทางการตลาดในรูปแบบส่ือประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ และ
การพฒันาโปรแกรมการสง่เสริมการขายท่ีแตกตา่งกนัตามความจําเป็นและความเหมาะสมในแตล่ะราย เช่น 

 การจดัรายการสง่เสริมการขายพิเศษร่วมเฉพาะกบั CPN หรือกิจกรรม Exclusive Campaign ONLY @ CPN โดย
มีการแบ่งปันข้อมลูระหว่างกนัอย่างใกล้ชิด ร่วมกันวิจัย วิเคราะห์ และพฒันาผลิตภณัฑ์พิเศษท่ีลกูค้าจะพบได้
เฉพาะในร้านค้าภายในศนูย์การค้าของ CPN เท่านัน้ สง่ผลให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึน้ และลกูค้ามีผลิตภณัฑ์
ใหมใ่ห้เลือกสรร 

 จดัทําแผนช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-made campaign) เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และดําเนินการ
เฉพาะสาขาท่ีพบปัญหาเทา่นัน้  

2.2 การส่งเสริมด้านออกแบบการจัดร้าน 
การออกแบบการจดัร้านเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของร้านค้าในการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง เพ่ือเชิญชวนลกูค้าให้

เข้ามาเลือกซือ้สินค้าและบริการ CPN จึงจัดหน่วยงานท่ีดูแลการให้คําปรึกษาแนะนําในด้านการออกแบบการจัดร้าน
โดยเฉพาะ โดยมีรูปแบบการให้การสนบัสนนุร้านค้า เช่น  

 การพัฒนาคู่มือและข้อกําหนดในการตกแต่งและจัดร้าน เพ่ือให้ความรู้และอํานวยความสะดวกให้กับร้านค้า 
โดยเฉพาะร้านค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการรายยอ่ยและรายใหมท่ี่ยงัขาดประสบการณ์และขาดหน่วยงานวิจยัพฒันาใน
ด้านนีโ้ดยตรง 

 การร่วมออกแบบการจดัร้าน วิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนให้คําแนะนํากบัผู้ประกอบการร้านขายอาหารราย
ยอ่ยในศนูย์อาหาร Food Park ของ CPN  

 การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือให้ความรู้และข้อมลูเก่ียวกบัการจดัร้านกบัผู้ประกอบการและผู้ รับเหมาด้านการ
ออกแบบการจดัร้านเป็นประจําทกุปี โดยแบง่ตามกลุม่ตามประเภทและลกัษณะของร้านค้า 
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2.3 การส่งเสริมความรู้  
CPN จดัสมัมนาให้ความรู้ เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัร้านค้าอย่างต่อเน่ืองทกุปี โดยกําหนด

หวัข้อและเนือ้หาในการสมัมนาจากการหารือและการสํารวจความคิดเห็นเชิงลกึกบักลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเฉพาะกลุ่ม   
ในปี 2559 CPN จดัอบรมสมัมนารวมทัง้สิน้ 4 ครัง้  

 หัวข้อ “เร่ิมต้นธุรกิจ ผ่านวิกฤต พิชิตความสําเร็จทะลุพันล้าน”  ให้กับร้านค้าต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จํานวน 3 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมการอบรมทัง้สิน้ 1,400 ราย  

 หวัข้อ “สตูรสร้างธุรกิจหม่ืนล้าน” และ “สตูรลบัพลิกชีวิตเอสเอ็มอี”  จากงาน “เอสเอ็มอี ธิงค์บิ๊ก”  #คิดให้ใหญ่ ไป
ได้ไกล ให้กบัร้านค้าในภาคกลาง มีผู้ เข้าร่วมทัง้สิน้ 1,200 ราย คิดเป็นสดัสว่นผู้ เข้าร่วมจากร้านค้า 30% 

นอกจากนี ้CPN ได้ริเร่ิมโครงการพฒันาผู้ประกอบการรายย่อย “Leading Entrepreneur Advanced 
Development Program” เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีทําธุรกิจกบั CPN รายปัจจบุนัและรายใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยใช้ผลสํารวจความต้องการและปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงของผู้ประกอบการใน
การกําหนดหลกัสตูรเฉพาะท่ีตรงกบัประเด็นสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจค้าปลีกในศนูย์การค้า เน้นการลงมือปฏิบติัและการ
เรียนรู้จากแนวคิดของผู้ มีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาและขยายธุรกิจของ
ตนเองได้จริง และเกิดผลสมัฤทธ์ิ โดยโครงการดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการเตรียมงานและจะดําเนินการภายในปี 2560 

 
หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 

ก า ร ส ร้ า ง
โ อ ก าสท า ง
ธุรกิจ 

 ดําเนินการตามแผนงานกลยทุธ์การหาลกูค้า
รายใหม่ โดยประสบความสําเร็จเกินกว่า
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้  

 

 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหมท่ี่ยงัไมมี่
ร้านค้าในศนูย์การค้าของ CPN เข้าร่วม
โครงการ Retail Entrepreneur 
Development คิดเป็น 20% ของผู้ เข้าร่วม
อบรมทัง้หมด 

กา รบ ริ ห า ร
ความสมัพนัธ์ 

 ดําเนินงานตามพนัธกิจความยัง่ยืนท่ี 1 และ 
2 โดยกําหนดให้ความพึงพอใจของร้านค้า
เป็นดัชนีชีว้ัดระดับองค์กร จากการสํารวจ
พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดบัเพิ่มขึน้จาก
ปีท่ีแล้ว แตย่งัไมถ่งึระดบัท่ีตัง้เป้าหมายไว้ 

 ดําเนินการตามแผนงานส่งเสริมการขาย
เ ชิ ง กลยุท ธ์  โ ดยจัด กิ จก ร รมส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดพิเศษร่วมกบั CPN จํานวน 152 
กิ จ ก ร ร ม  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ย อ ด ข า ย ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการ ร้าน ค้า เพิ่ มขึ น้  20-35% 
ในช่วงการจดักิจกรรม 

 จัด ทําแผนพัฒนาศักยภาพ ร้าน ค้า ใน 
โครงการ  Leading Entrepreneur 

 กําหนดเป้าหมายระดับความพึงพอใจของ
ร้านค้าเท่ากบัปี 2559 ซึง่อยู่ในระดบัเดียวกบั
บริษัทชัน้นํา  

 ดํ า เ นิ น ง านตามแผนกลยุท ธ์ ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเช่าของร้านค้า โดยเพ่ิม
แผนงานสนบัสนนุและสร้างความสมัพนัธ์กบั
ร้านค้าให้ครบวงจร 

 ดําเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขาย
เชิงกลยทุธ์ให้โดดเด่นเป็นท่ีรู้จกัและกล่าวถึง
กันอย่างแพร่หลาย  อย่างน้อย  10% ของ
กิจกรรมสง่เสริมการตลาดร่วมทัง้หมด 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ประกอบการ
ทดลอง เ ปิดตลาดใหม่  และ เ พ่ิมความ
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หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 
Advanced Development Program แล้ว
เสร็จพร้อมเปิดอบรมในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 

หลากหลายของร้านค้าภายในศนูย์การค้า  

 
การยดึถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) 

การยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) คือ หัวใจหลักของการออกแบบ พัฒนาและบริหาร
ศนูย์การค้าอย่างยัง่ยืน โดยต้องเข้าใจและสามารถปรับเปล่ียนให้ตอบรับกบัตามความต้องการของลกูค้า พร้อมกับสร้าง
ประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจและเพิ่มความผกูพนักบัลกูค้าในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีในการใช้ชีวิตแหง่ท่ีสอง (Second Home)  
 
แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) 

แนวทางในการบริหารจัดการโดยยึดถือลกูค้าเป็นศูนย์กลางนัน้เป็นหลกัคิดท่ีสําคญัในทุกขัน้ตอนการทํางาน โดยมี
กระบวนการการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมจากลกูค้า ซึ่งแนวทางการบริหารจดัการมีขัน้ตอนท่ี
สําคญั ได้แก่  

 การวจัิยและศกึษาความต้องการของลูกค้า 
การวิจยัและศกึษาความต้องการของลกูค้าก่อนการก่อสร้างศนูย์การค้า แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

(1) การวิจัยเชิงสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานด้านประชากรศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในอาณา
บริเวณโดยรอบโครงการ  

(2) การศกึษาวิจยัจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมายจริง ทัง้ในเชิงคณุภาพผ่านกระบวนการสมัภาษณ์แบบกลุม่เพ่ือให้ได้
ข้อมลูเชิงลึก และในเชิงปริมาณผ่านกระบวนการทําแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้
สอย ทศันคติ และความต้องการของลกูค้า 

 การออกแบบและพัฒนาศูนย์การค้าที่เป็นที่ ช่ืนชอบของลูกค้า  
CPN นําผลการวิจยัและการศกึษาความต้องการของลกูค้า ควบคูก่บัแนวคิดท่ีได้จากการศกึษาแนวโน้มในอนาคต 

มาใช้ในการออกแบบศูนย์การค้า การจัดวางพืน้ท่ีและองค์ประกอบ ตลอดจนการวางผงัและสดัส่วนประเภทร้านค้า สิ่ง

อํานวยความสะดวกและบริการตา่ง ๆ เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดประสบการณ์ท่ีเหนือความคาดหมาย 

 การสาํรวจความพงึพอใจในการมาใช้บริการ 
ภายหลงัการเปิดให้บริการ CPN จะมีการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกบัแผนท่ีวางไว้ และ               

มีการสํารวจความพงึพอใจและวิจยัประสบการณ์ของลกูค้าโดยผู้ เช่ียวชาญภายนอก ได้แก่  
(1) การสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Nationwide campaign survey) เป็น

การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของลกูค้าต่อกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือพฒันาและปรับปรุง
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดในอนาคตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและพัฒนาสู่การบริหาร
ความสมัพนัธ์ลกูค้า (Customer Relationship Management: CRM) ตอ่ไป 

(2) การสํารวจความพึงพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction Survey) เป็นการศึกษาและประเมินความ                
พงึพอใจจากประสบการณ์ของลกูค้าตอ่การใช้บริการในศนูย์การค้า  
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(3) การวิจัยเชิงลึกเฉพาะกลุ่ม (Focus group) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นสําคัญของศูนย์การค้า                     
ซึง่จะดําเนินการวิจยัพิเศษเฉพาะในสาขาท่ีกําหนดตามแผนกลยทุธ์องค์กร   

 การพัฒนาการบริการและการปรับปรุงศูนย์การค้า 
CPN นําผลการวิจยัประสบการณ์และความพึงพอใจของลกูค้าไปใช้ในการกําหนดกลยทุธ์และแผนดําเนินงาน 

รวมถึงการปรับปรุงศนูย์การค้า รูปแบบและความหลากหลายของร้านค้า และการให้บริการลกูค้าภายในศนูย์การค้าและ
การให้บริการร้านค้า เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจและสร้างความผูกพันกับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ตลอดจนการเข้าถึงลูกค้า
กลุม่เป้าหมายใหมเ่พิ่มเติม 
 
“CPN กําหนดให้คะแนนความพงึพอใจของลกูค้าเป็นดชันีชีว้ดัระดบัองค์กร และมีการกําหนดดชันีชีว้ดัท่ีเหมาะสมลดหลัน่
และสอดคล้องกนัไปตามลําดบัขัน้ในแตล่ะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ได้มีการนําแนวคิดเร่ืองการยดึถือลกูค้าเป็น
ศนูย์กลาง (Customer Centric) ไปสูก่ารปฏิบติัในทกุระดบัขององค์กร” 
 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายงานพัฒนาและก่อสร้างโครงการ และรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายงาน
ปฏิบติัการ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ก่อนการก่อสร้างและปรับปรุงศนูย์การค้า โดย
หน่วยงานวิจยัจากทัง้สองสายงานจะดแูลรับผิดชอบโดยตรงในการวิจยั และส่งต่อข้อมลูให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ในการวิเคราะห์และพัฒนาศูนย์การค้า การ
ให้บริการ และกลยทุธ์ทางการตลาด 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานปฏิบติัการ รับผิดชอบดแูลด้านการสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย
ให้กบัลกูค้า เม่ือเปิดดําเนินโครงการแล้ว โดยกําหนดกระบวนการและแผนงานในการพฒันาพนกังานทัง้ของ CPN และของ
คู่ค้าท่ีต้องปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าเพ่ือให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้าตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยกําหนดให้มีการ
รายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการจดัการเป็นประจําอยา่งสม่ําเสมอ  

ผลการดาํเนินงาน 

พันธกจิความย่ังยืนที่ 3 : สร้างศูนย์การค้าที่เป็นที่ช่ืนชอบและเป็นแรงบันดาลใจแก่ลูกค้า 
CPN มุ่งเน้นการพฒันาศนูย์การค้าในรูปแบบใหม่ ผสานนวตักรรมด้านการออกแบบ การตกแต่งและจดัสรรพืน้ท่ี

บริการแบบใหม ่รวมถงึการพฒันาการส่ือสารเพ่ือให้เข้าถงึและสร้างการจดจําให้กบัลกูค้าอยา่งตรงกลุม่เป้าหมาย 

3.1 การสร้างรูปแบบศูนย์การค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ   
การปรับรูปแบบอตัลกัษณ์ใหม่ของแบรนด์เซ็นทรัลเฟสติวลั โดยนําผลการวิจยัความต้องการของลกูค้าควบคู่กบั

การศกึษารูปแบบหรือลกัษณะท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมและช่ืนชอบในปัจจบุนั มาใช้ในการออกแบบพฒันาศนูย์การค้า ซึง่นําร่องท่ี
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ เป็นแห่งแรก ภายใต้แนวคิด “บางกอก เอสเคป” (Bangkok Escape) โดยใช้หลกั
จิตวิทยา (Psychographic) ท่ีมีความซบัซ้อนและความละเมียดละไมทางไลฟ์สไตล์ เพ่ือรองรับกลุ่มลกูค้าเป้าหมายท่ีเป็น
คนรุ่นใหม่ซึง่มีรสนิยมพิถีพิถนัและต้องการสถานท่ีสําหรับหลีกหนีความวุ่นวายภายนอก โดยสร้างบรรยากาศให้เสมือนการ
มาทอ่งเท่ียว พกัผอ่น หรือหาแรงบนัดาลใจ  
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เทรนด์ด้านสขุภาพ เทรนด์คนรักสตัว์เลีย้ง
โดยเฉพาะในกลุม่คนโสด 
หรือคูแ่ตง่งานท่ีไมมี่ลกู 

เทรนด์ไลฟ์สไตล์ท่ีชอบอยูก่บั
ธรรมชาติมากขึน้ 

เทรนด์ของสถานท่ีท่ี
สนบัสนนุการแบง่ปัน

ความคิด สร้างแรงบนัดาลใจ
ใหม่ๆ  

    
 “Sky Run” บริเวณ
ด า ด ฟ้ า ศู น ย์ ก า ร ค้ า
เซ็นทรัลเฟสติวัล  อีสต์
วิ ล ล์  มี ร ะ ย ะ ท า ง
ประมาณ  300  เ มต ร 
ให้บริการฟรี นอกจากนัน้
ยงัมี Bike Zone เส้นทาง
เฉพาะสําหรับข่ีจักรยาน 
และมีบริการ Bike Café  
จําหน่ายจักรยานและ
อปุกรณ์ 

 “Pet Park” พืน้ท่ีสําหรับให้
ลกูค้าพาสตัว์เลีย้งมาเดินเล่น
และบริการสําหรับสตัว์เลีย้งท่ี
หลากหลายไม่ ว่ า จะ เ ป็น 
ร้านค้าท่ีให้บริการอาบนํา้ ตดั
ขน ขายอาหารสัตว์  คลีนิค
รักษาสตัว์เลีย้ง ท่ีรับฝากสตัว์
เ ลี ย้ ง  และบ ริกา ร รถ เ ข็ น
สําหรับสตัว์เลีย้งโดยเฉพาะ 

ศูนย์การค้าแบบไลฟ์สไตล์มี
พื น้ ทีต่อ เ น่ืองในและนอก
อาคาร  โ ดยออกแบบตัว
อาคารภายนอกจากรูปทรง
ธรรมชาติ เป็นลักษณะการ
ซ้อนตัวหลายชัน้ของใบไม้ 
เหมือนได้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ 
ภายในตกแต่ ง ด้วยต้นไ ม้ 
และพันธุ์ ไม้ ท่ีมีสีสัน มีท่ีนั่ง
พักผ่อนหลากหลายรูปแบบ
กระจายตามจุดต่างๆ พร้อม
ตกแต่งด้วยประติมากรรม
สตัว์นานาชนิด เพ่ือให้ลกูค้า
รู้สึกเพลิดเพลินและเป็นจุด
ถ่ายภาพได้อีกด้วย 

 “Think Space B2S”  ร้าน
หนงัสือแนวใหม่ บนพืน้ท่ีกว่า 
3,000 ตารางเมตร  บริเวณ
พืน้ท่ี 2 ชัน้ มีการออกแบบท่ี
ทันสมัย จําหน่ายสินค้าไลฟ์
สไตล์และหนังสือจากทั่วทุก
มุมโลก  มีพืน้ ท่ีเ ช่ือมต่อกับ
โรงเรียนสอนพิเศษสําหรับ
เด็ก พืน้ท่ีแสดงศิลปะไอเดีย 
มุมทํางานนัดประชุมและ
ทํ า ง าน ร่ วมกัน  ห รือ ”Co-
working space” ผสมผสาน 
พ ร้อมกา รนั่ ง พักผ่ อน ด่ื ม
กาแฟ  

 
3.2 การปรับปรุงพัฒนารูปแบบโซนใหม่ ๆ 

(1) โซนมาร์เกต มาร์เกต (Market-Market) ตามกระแสนิยมในตลาดบาซาร์ (Bazaar) เป็นพืน้ท่ีนอกอาคารท่ีจดั
โซนเฉพาะสําหรับขายของหลากหลายชนิดทัง้อาหารและแฟชัน่รวมกนัในราคาท่ีคุ้มค่า ปัจจบุนัเปิดให้บริการ
ในศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ระยอง เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช และเซน็ทรัลมารีนา  

(2) โซนอาหารแนวใหมส่อดคล้องตามกระแสนิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านของครอบครัว และการสงัสรรค์
ของกลุ่มคนทํางานรุ่นใหม่ เช่น โซนฟู้ ดวิลล์ (Food Ville) ในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ โซนฟู้ ด 
ปาทิโอ (Food Patio) ในศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา บางนา ท่ีรวบรวมร้านอาหารหลากหลายประเภท รวมทัง้
ร้านอาหารซือ้กลบั (Take home) และซเูปอร์มาร์เก็ตซึง่รวมอยูใ่นบริเวณเดียวกนั  

(3) โซนสนามเด็กเล่นตามแนวคิดออกแบบ “Playground” อาทิ สนามเด็กเล่นในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 
อีสต์วิลล์ ท่ีมีทรายละเอียดให้เด็กเล็กได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์และพฒันากล้ามเนือ้ มีเชือกใยแมงมมุ 
(spider web) ให้ปีนสําหรับเด็กโตแทนการปีนต้นไม้จริง สวนสนกุแห่งจินตนาการ (Giant Giraffe and Wise 
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Garden) ในศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต ไว้ให้บริการสําหรับเดก็ได้เพลิดเพลินกบัสนามเด็กเลน่ในรัง
นก และยงัเป็นมมุพกัผอ่นสําหรับคณุพอ่คณุแมท่ี่สามารถดแูลเด็ก ๆ ได้อย่างใกล้ชิด ในบริเวณโซนการศกึษา 
(Education Zone) และอาณาจกัรความสนกุ (Fun Planet) ท่ีนํายางพารามาแปรรูปอย่างสร้างสรรค์เป็น
เคร่ืองเลน่ภายใน Fun Planet ในศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 

3.3 การให้มุมมองและแรงบันดาลใจผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ 
(1) มุ่งเน้นการส่ือสารในเนือ้หาท่ีครอบคลมุไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มด้วยเนือ้หาท่ีตรงประเด็น เจาะกลุ่มเป้าหมาย

ชดัเจน ผา่นช่องทางการส่ือสารออนไลน์และสงัคมออนไลน์ โดยการวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายในแต่ละกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและคัดเลือกเฉพาะส่ือออนไลน์และมีเดียท่ีตรงกับกลุ่มดังกล่าวมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิด
ประสทิธิผลสงูสดุ  

(2) การพฒันาสญัลกัษณ์ตวัแทนทางการตลาด เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกลมกลืน เช่น “ลงุสขุ แห่งสขุ
นคร” ซึ่งได้รับแรงบนัดาลใจจากนายแก้วกบ ตวัละครในหนงัตะลงุของภาคใต้ โดยได้ออกแบบตวัการ์ตนูลงุ
สขุ ให้มีความสนกุสนานและเป็นมิตร ใจดี ชอบแบง่ปันความสขุ ความใฝ่ฝันของลงุสขุ คือ การได้เห็นทกุคนมี
ความสขุ ซึง่ตรงกบัคอนเซ็ปต์ “สขุนคร” ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ซึ่งนอกจากจะเป็น
สญัลกัษณ์เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจและยงัเป็นการสืบสานวฒันธรรมท้องถ่ินอนัดีอีกด้วย  

 
พันธกจิความย่ังยืนที่ 4 : ใหบ้ริการลูกคา้ระดบัมืออาชีพ พร้อมไดร้บัความสะดวกและปลอดภยั  
CPN มุ่งมัน่ในการยกระดบัมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โดยใช้ระบบการบริหารจัดการในระดับสากล 
ประยกุต์ใช้นวตักรรม และพฒันาศกัยภาพบคุลากร เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในทกุจดุของการให้บริการ 

4.1 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการระดับมืออาชีพ 
CPN พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศูนย์การค้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานศูนย์การค้าของ CPN อย่างต่อเน่ือง โดยประยกุต์ระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวลั Malcolm 
Baldrige National Quality Award และระบบบริหารจดัการตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) 
ให้เข้ากบับริบทขององค์กร และได้พฒันาเป็นคู่มือมาตรฐานในการบริหารศูนย์การค้าของ CPN (Standard Mall 

Handbook) โดยมีการกําหนดกระบวนการมาตรฐานในการบริหารงาน การตรวจสอบ (Cross check) และการเก็บข้อมลู
และประเดน็ท่ีพบ เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันาในระดบัองค์กร 

นอกจากนี ้CPN ยงัขยายขอบเขตการพฒันามาตรฐานการให้บริการไปสูคู่่ค้า ได้แก่ พนกังานทําความสะอาดและ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ผ่านโครงการพัฒนาคู่ค้า (Outsource Development Program) ซึง่เป็นการอบรมเพ่ือให้คู่
ค้าทราบถึงความคาดหวงัและมาตรฐานการให้บริการของ CPN และมีระบบ Staff grading checklist ซึ่งเป็นกลไกการ
ประเมินระดบัความสามารถในการให้บริการของพนกังานของคู่ค้าในด้าน (1) บคุลิกภาพ (2) ความรู้ในหน้าท่ีการงาน (3) 
ลกัษณะการให้บริการ โดยเป็นการทดสอบทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจากการปฏิบติังานจริงเป็นประจําอย่างน้อยทกุ 
2 เดือน เพ่ือให้พนกังานของคูค้่าเกิดการพฒันาและรักษามาตรฐานตามท่ี CPN กําหนดไว้  
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4.2 การนําระบบคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลมาประยุกต์ใช้ 
CPN นํามาตรฐานระดบัสากล ISO 9001 มาใช้ควบคู่กบัมาตรฐานท่ีพฒันาโดย CPN ในการจดัการและให้บริการ

ร้านค้าและลกูค้า เพ่ือให้นโยบายและกระบวนการทํางานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัร้านค้าและลกูค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัใน
ทกุโครงการ โดยปี 2559 มีศนูย์การค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทัง้สิน้ 26 โครงการ 

นอกจากนัน้ CPN ได้นํามาตรฐานระบบการบริหารจดังานประชมุ แสดงสินค้าและนิทรรศการอย่างยัง่ยืน หรือ ISO 
20121 Event Sustainability Management System ท่ีมุ่งเน้นการบริหารด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม การปฎิบติัตาม
กฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง การรักษาความปลอดภยัและการจดัการขยะ มาประยกุต์ใช้ในการบริหารและจดัการ
พืน้ท่ีศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ โดยในปี 2559 CPN ได้ขอรับรอง ISO 20121 ให้กับศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งถือเป็นศูนย์ประชุมเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานดงักลา่ว  

4.3 การนําเสนอบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
CPN มุ่งมัน่สร้างสรรค์การให้บริการท่ีคํานึงถึงความต้องการของลกูค้าเป็นสําคญั ซึ่งหนึ่งในกลุม่ลกูค้าท่ี CPN ให้

ความสําคญัเป็นอยา่งมาก คือ กลุม่ครอบครัวสมยัใหม ่โดยพฒันาบริการท่ีตอบโจทย์ทกุคนในครอบครัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ 
(1) การให้บริการห้องนํา้สําหรับเด็กโดยเฉพาะแยกจากห้องนํา้ผู้ ใหญ่ (Kids’ restroom) มีอปุกรณ์และสขุภณัฑ์

ต่าง ๆ ภายในห้องนํา้ท่ีมีขนาดเฉพาะสําหรับเด็กเท่านัน้ และสามารถใช้บริการได้ทัง้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย 
เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความภมิูใจให้กบัเดก็ในการใช้ห้องนํา้ด้วยตนเอง โดยผู้ปกครองสามารถมองเห็นจาก
ด้านนอกเน่ืองจากไมมี่กําแพงกัน้ และผู้ปกครองสามารถเข้ามาช่วยดแูลเดก็เลก็ได้โดยไมข่ดัเขิน  

(2) การให้บริการรถเข็นสําหรับเดก็ในรูปแบบรถเข็นมินิคาร์ (Kiddy Car) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ปกครอง 
และเพิ่มความสนกุสนานให้กบัเดก็เน่ืองจากสามารถบงัคบัทิศทางรถเข็นได้ด้วยตนเอง  

(3) การให้บริการรถไฟความสขุสําหรับเด็ก (Happy Train) เพ่ือเพิ่มความเพลิดเพลินให้กบัเด็กเลก็และผู้ปกครอง
ได้นัง่รถชมบรรยากาศโดยรอบของศนูย์การค้า 

(4) การให้บริการเก้าอีร้ถเข็นสําหรับผู้ ท่ีจําเป็นต้องใช้ เช่น ผู้สงูอาย ุสตรีมีครรภ์ เป็นต้น รวมทัง้การเตรียมลิฟท์
สําหรับรถเข็นและทางลาดเอียงเพ่ืออํานวยความสะดวกตอ่การใช้รถเข็นให้มากขึน้  

นอกจากการตอบสนองต่อความต้องการของกลุม่ครอบครัวแล้ว CPN ยงัให้ความสําคญัต่อการตอบสนองต่อการใช้
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เช่น การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้า การให้บริการจุดชาร์จ
โทรศพัท์มือถือ การให้บริการจดุนัง่พกัพร้อมปลัก๊ไฟเพ่ือชาร์จอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
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4.4 การนําอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการอาํนวยความ
สะดวก 

CPN กําหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า ตาม
มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHAS 18001 และศกึษาเพิ่มเติมในการวางระบบให้สอดคล้อง
กบัร่างมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการทํางาน ISO 45001 (Occupational Health and Safety) 
(รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยั ใน www.cpn.co.th/sustainability: social 
dimension) ในการนี ้CPN ได้ต่อยอดแนวนโยบายดงักล่าว โดยการนําอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัการบริหารจดัการ อาทิ การติดตัง้โทรทศัน์วงจรปิด (Closed circuit television / CCTV) จํานวน 6,634 ตวั ใน
ทกุศนูย์การค้าของ CPN การติดตัง้เทคโนโลยีระบบจอดรถอจัฉริยะ (Intelligent Parking) ใน 9 โครงการท่ีมีจํานวนรถยนต์
เข้าใช้บริการหนาแน่น การใช้ระบบจดัการการจราจรแบบเวลาจริง (Real-time Traffic Management on Mobile) เพ่ือให้
ผู้จดัการอาคารสามารถวิเคราะห์และติดตามการจราจรภายในและโดยรอบศนูย์การค้าแบบทนัทว่งที และสามารถแก้ไขและ
ปรับเปล่ียนเส้นทางการจราจรภายในโดยเร่ิมทดลองใช้แล้วในบางศนูย์การค้า  

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 
ก า ร ส ร้ า ง
ความผูกพัน
กบัลกูค้า 
 

 ดําเนินงานตามพนัธกิจความยัง่ยืนท่ี 3 และ 
4 โดยดชันีชีว้ดัความพึงพอใจของลกูค้าต่ํา
กวา่เป้าหมายเลก็น้อย 

 ดําเนินการปรับปรุงครัง้ใหญ่ของศนูย์การค้า
2 โครงการแล้วเสร็จตามแผน ได้แก่ เซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า และเซน็ทรัลมารีนา  

 ดําเนินการเพิ่มช่องทางในการส่ือสารตาม
แผนงาน  เ พ่ือตอบสนองความต้องการ
ผู้ บริโภคในยุคปัจจุบันผ่านสังคมออนไลน์ 
โดยมีลกูค้ากว่า 2.2 ล้านคน ติดตามในหน้า
เพจ และกวา่ 3 แสนคนติดตามในเวบ็ไซต์ 

 

 กําหนดเป้าหมายคะแนนความพึงพอใจของ
ลูกค้าเท่ากับปี 2559 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ
บริษัทชัน้นํา  

 ดําเนินการตามแผนการสร้างศูนย์ใหม่  3 
โครงการ และปรับปรุงศนูย์การค้า 5 โครงการ 

  ขยายช่องทางการส่ือสารทางการตลาด
ออนไลน์ โดยเพิ่มช่องทาง “CPN Life” ผ่าน 
Mobile Application และ Interactive Kiosk  
เ พ่ือ เพิ่มศักยภาพการ ส่ือสาร  และสร้าง
ข้อเสนอท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า
ได้มากขึน้ 

 ปรับกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด มุ่งเน้น
การส่ือสารแบบออนไลน์เพิ่มขึน้เป็น 40% 
และการส่ือสารทางการตลาดในช่องทางอ่ืน ๆ 
60% 

กา รบ ริ ห า ร
จดัการ 

 ลงทุนในบริการใหม่  ๆ  ท่ีตรงกับความ
ต้องการของลกูค้าเป็นจํานวนเงิน 29.2 ล้าน
บาท 

 ประกาศใช้คู่ มือมาตรฐานในการบริหาร
ศนูย์การค้าของ CPN (Standard Mall 
Handbook) และอยู่ระหว่างการทดลองใช้

  พัฒนาและปรับปรุงคู่ มือมาตรฐานในการ
บริหารศูนย์การค้าของ  CPN และ
กระบวนการพัฒนาพนักงานของคู่ค้าให้เกิด
ประสทิธิผลอยา่งมีนยั 

  พัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการ
ศนูย์การค้าด้านการให้บริการร้านค้าและลกูค้า
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หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 
ในทกุโครงการ 

 ดําเนินการตามโปรแกรมการพัฒนาคู่ค้า 
(Outsource Development Program) แล้ว
เสร็จครอบคลมุคูค้่า 100% (นบัตามราย) 

 ดําเนินการขอรับรอง ISO 9001 ตาม
แผนงาน โดยในปี 2559 ขอรับรองเพิ่ม
จํานวน  2 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวลั 
สมยุ และเซน็ทรัลพลาซา ศาลายา 

 ขอรับรอง ISO 20121 ตามแผนงาน จํานวน 
1 โครงการ 

 ประเมินปัจจัยเ ส่ียงด้านการปฏิบัติการ
ค ร อ บ ค ลุ ม 100% ข อ ง ศู น ย์ ก า ร ค้ า ท่ี
ดําเนินงานทัง้หมด  

ของ CPN โดยเฉพาะ ตามแนวทางมาตรฐาน 
ISO 9001 

  ขอรับรอง ISO 20121 เพิ่มเติมจํานวน 2 
โครงการ พร้อมขยายผลให้ครบ 100% 

 
การดาํเนินงานอย่างมืออาชีพและสร้างความภูมใิจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

CPN เช่ือว่าการสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของ CPN เป็นปัจจัยสําคัญท่ีนําไปสู่
ความสําเร็จขององค์กร โดยให้ความสําคญักบับริหารงานท่ีคํานึงถึงหลกัมนษุยชน สวสัดิการพืน้ฐาน สภาพความเป็นอยู่ และ
วฒันธรรมในท่ีทํางาน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถและพฒันาพนกังานให้มีโอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงาน ซึ่งปัจจัย
ทัง้หลายเหล่านีจ้ะสนับสนุนให้พนักงานเกิดความผูกพัน และสร้างความภูมิใจ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี เตม็ความสามารถและด้วยความเตม็ใจ  

 
แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) 

 การวางแผนและบริหารจัดการอัตรากาํลัง 
CPN วิเคราะห์และทบทวนความต้องการอตัรากําลงัคนจากปริมาณงาน แผนงาน โครงการ และสมรรถนะท่ีต้องการ

รายปี และบริหารจดัการอตัรากําลงัโดยพิจารณาจาก  
1. บคุลากรภายในองค์กร เช่น การเปิดรับสมคัรหมนุเวียนงาน รวมถงึการสนบัสนนุการโอนย้ายกลบัไปปฏิบติังาน

ในโครงการท่ีตัง้อยูใ่นภมิูลําเนาเดิม และการเล่ือนตําแหน่ง เป็นต้น  
2. การสรรหาบคุลากรจากภายนอก โดยเฉพาะในโครงการตา่งจงัหวดั จะเน้นการรับคนในท้องถ่ินเป็นหลกั และ

เปิดโอกาสให้กบัชาติพนัธุ์ท่ีหลากหลายซึง่มีความเข้าใจวฒันธรรมคนท้องถ่ินเป็นอยา่งดี  

 การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน 
CPN ให้ความสําคญัในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล มีการปฏิบติัต่อผู้สมคัรหรือผู้ ท่ีสนใจ

ร่วมงานกบับริษัทฯ ทกุคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกนัและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ โดยไม่แบ่งแยกพืน้ฐาน
ของแต่ละปัจเจกบคุคลทัง้เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เผ่าพนัธุ์ เพศ อาย ุหรือความทพุพลภาพ ตลอดจนลกัษณะส่วนบคุคลท่ีไม่
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เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน โดยคํานึงถึงคณุสมบติัของแต่ละตําแหน่งงานตามคณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทกัษะสว่นบคุคลและข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นกบังานนัน้เป็นสําคญั  

พนกังานใหม่ทกุคนท่ีเข้ามาร่วมงาน จะได้การต้อนรับสมาชิกใหม่เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว มีพ่ีเลีย้งช่วยดแูล
และสอนงาน  โดยมีการจดัอบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่เร่ืองวิสยัทศัน์และค่านิยมองค์กร กฎระเบียบ สวสัดิการ  และ
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ท่ี CPN ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซึ่งนอกจากจะทําให้พนกังานมีความเข้าใจองค์กรแล้ว ยงั
ทําให้พนกังานรู้สกึอบอุน่เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั และสร้างความมัน่ใจในการทํางานร่วมกนั ภายใต้ค่านิยม 
”สร้างสรรค์ เช่ือมัน่ สูค่วามเป็นเลศิ ร่วมกนั” อีกด้วย 

 การประเมนิผลปฏิบัตงิานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
CPN มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Management System) และประเมินศกัยภาพของ

บุคลากร โดยการประเมินผลการปฏิบติังานประกอบด้วย การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบติังาน (2 ครัง้ต่อปี) และการ
ประเมินผลงานตามดัชนีชีว้ัด (เป็นรายปี) เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี 
นอกจากนี ้ในขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบติังานและประเมินศกัยภาพพนกังานนัน้ ผู้บงัคบับญัชาจะพดูคยุกบัพนกังาน 
เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน (Feedback) และทําความเข้าใจมมุมองและความต้องการของพนกังาน แล้ว
นํามาวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนกังาน (Individual Career Development Plan) และแผนการพฒันา
รายบคุคล (Individual Development Plan หรือ IDP) ซึง่จะมีการติดตามความคืบหน้าของแผนการพฒันารายบคุคล (IDP)  
อยา่งน้อยปีละ 1ครัง้ 

ในการพฒันาศกัยภาพบคุลากร CPN จดัทําหลกัสตูรการพฒันาพนกังานประกอบด้วย (1) การเตรียมความพร้อม
สําหรับพนกังานใหม่ (On-boarding Program) (2) การพฒันาความรู้เฉพาะสายงาน (Functional Course) (3) การพฒันา
ความรู้ในด้านการจัดการและปฏิบติัการ (4) การพฒันาความเป็นผู้ นํา (Leadership) โดยหลกัสตูรการพฒันาดงักล่าวมี
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การอบรมในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส์ (E-Learning) การ
เรียนรู้จากการปฏิบติังาน (On the Job Training หรือ OJT) และการสอนหน้างานโดยหวัหน้างาน (Coaching) ซึง่หลกัสตูร
การพฒันาดงักลา่วจะได้รับปรับปรุงและทบทวนในแตล่ะปี เพ่ือให้สอดคล้องกบัความจําเป็นขององค์กร แผนงาน และความ
ท้าทายเชิงกลยทุธ์  

นอกจากนี ้กลุ่มพนกังานท่ีมีศกัยภาพสงูและความสามารถโดดเด่น (Talent) จะได้รับการพฒันาศกัยภาพภายใต้
แผนการพฒันาผู้ นําในอนาคตขององค์กร โดยการจดักลุ่มพนกังานท่ีมีลกัษณะงานและศกัยภาพความสามารถของงานท่ี
คล้ายคลึงกนัไว้ในกลุ่มเดียวกนั และกําหนดตําแหน่งงานสําคญัเพ่ือวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดยการจดัทําแผนการ
เล่ือนขัน้ของแตล่ะตําแหน่งและกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าของแตล่ะกลุม่งาน   

 

 การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
CPN ให้ความสําคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพในการดําเนินการและการสร้างนวตักรรมภายในองค์กร โดยจดั

กิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของแตล่ะสายงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้บคุลากรของ CPN มีสว่นร่วมในการนําเสนอ

กระบวนการในการปรับปรุงและเกิดแนวคิดท่ีแปลกใหม่ในการทํางาน เช่น โครงการ Dream Team โครงการ Innovation 

ของสายงานพฒันาธุรกิจและก่อสร้าง เป็นต้น ผ่านการนําเสนอแบบกลุม่ย่อยต่อคณะกรรมการเฉพาะสายงาน พิจารณาให้
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รางวลัเพ่ือเป็นกําลงัใจและให้พนกังานเกิดความภาคภมิูใจ จากนัน้นําโครงการท่ีเหมาะสมไปขยายผลปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานขององค์กรในระดบัองค์กรให้ดีขึน้ 

 กระบวนการรักษาบุคลากรและเพิ่มความผูกพันกับองค์กร 
CPN ให้ความสําคญักบัการดแูลและการสร้างความผกูพนักบัพนกังาน เพ่ือให้พนกังานมีความสขุในการทํางาน โดย

กําหนดแนวทางในการดแูลพนกังาน ดงันี ้

o ด้านสวสัดิการและผลตอบแทน 
กําหนดสวสัดิการและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและแข่งขนัได้กบัตลาดแรงงานทัว่ไป โดยทําการสํารวจและ

เทียบเคียงกบัองค์กรชัน้นําในตลาดแรงงานเป็นประจําทกุปี ได้แก่ สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลทัง้กรณีผู้ ป่วยในและผู้ ป่วย
นอก เงินช่วยเหลือการศกึษาบตุรธิดาของพนกังาน และพนกังานท่ีมีความประสงค์จะศกึษาตอ่ เงินช่วยเหลือการสมรส เงิน
ช่วยเหลือกรณีทําศพบคุคลในครอบครัว เงินกู้ฉกุเฉินกรณีจําเป็นเร่งดว่นสําหรับพนกังาน เป็นต้น  

o ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทํางาน 
ด้านสภาพแวดล้อม กําหนดให้จดัสถานท่ีทํางาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการทํางานอย่างเหมาะสม 

สะอาด เรียบร้อย สะดวก และปลอดภยั  
ด้านบรรยากาศในการทํางาน CPN มุง่เน้นการเป็นองค์กรแหง่ความโปร่งใสและเทา่เทียม โดยมีผู้บริหารระดบัสงู

เป็นต้นแบบในการให้เสรีภาพ และเคารพในสิทธิของบุคลากรในการรวมกลุ่มอย่างเสรีภายใต้หลกับรรษัทภิบาล ไม่ปิดกัน้
การหารือแบบรายบคุคลหรือรายกลุม่ ไม่ปิดกัน้การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของปัจเจกบคุคล นอกจากนี ้CPN 
ยงัมุ่งท่ีจะสร้างบรรยากาศให้พนักงานมีความสขุในทุก ๆ วนัทํางานและสร้างสมัพนัธภาพอนัดีภายในหน่วยงานให้แน่น
แฟ้นมากย่ิงขึน้ ผา่นกิจกรรมสานสมัพนัธ์ (Customized activities) ตามวฒันธรรมยอ่ยของแตล่ะหน่วยงาน 

o ด้านกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
CPN สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานมีจิตสาธารณะ มุง่เน้นการทําประโยชน์เพ่ือชมุชนและสงัคม โดยอนญุาต

ให้พนกังานสามารถใช้เวลาการทํางานไปทํากิจกรรมอาสาเพ่ือชมุชนได้  

 กระบวนการรับข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
CPN จัดให้มีช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานหลากหลายช่องทาง โดยจะนําข้อมูลท่ีได้ไป

วิเคราะห์ พฒันา และปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการบคุลากรให้เหมาะสม เป็นธรรม และเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นและความผกูพนัของพนกังานประจําปี ซึ่งใช้กรอบการประเมินความผกูพนัของพนกังานสู่
การเป็นองค์กรในฝัน (Employer of Choice) ของบริษัท Aon Hewitt และบริษัท Gallup โดยการศึกษาและวิเคราะห์
แนวโน้มความผูกพันของพนักงานต่อปัจจัยต่าง ๆ  เพ่ือจัดทําแผนการยกระดับความผูกพันของบุคลากรแยกตาม
กลุ่มเป้าหมาย และนําเสนอแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรระดับสาขาและระดับองค์กร
ตามลําดบั โดยมีทีมงาน People Team ซึง่เป็นทีมงานอาสาสมคัรแบบข้ามสายงานทําหน้าท่ีดแูล นําเสนอ และประเมินผล
สําเร็จของการดําเนินการในทกุกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขแผนงานสําหรับปีถดัไป  

CPN เช่ือวา่การดแูลให้พนกังานมีความสขุจะทําให้พนกังานพฒันา เติบโต และภมิูใจในการเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร              
จะสง่ผลให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพเกิดความผกูพนักบัองค์กร ดงันัน้จึงกําหนดให้คะแนนความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร
และอตัราการสญูเสียพนกังานท่ีมีศกัยภาพ (%Regrettable loss) เป็นดชันีชีว้ดัระดบัองค์กร 
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ทําหน้าท่ีสนบัสนนุให้เกิดความผกูพนัภายในองค์กร และดแูลให้พนกังานได้รับการพฒันา
อย่างมืออาชีพ โดยมีฝ่ายบริหารทนุมนษุย์และพฒันาองค์กรทําหน้าท่ีโดยตรง ในการบริหารทรัพยากรทนุมนษุย์ขององค์กร 
สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานได้รับการพฒันาตามแผนการพฒันารายบคุคล ผ่านผู้บงัคบับญัชาและหวัหน้างานทกุคน 
ซึง่มีหน้าท่ีให้การสนบัสนนุ ติดตาม และประเมินผล  

หวัหน้าสงูสดุฝ่ายบริหารทนุมนษุย์และพฒันาองค์กร ทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูล และผลกัดนัให้การรับฟังข้อคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานและเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร โดย
กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคนในการสง่เสริมความผกูพนัภายในองค์กร   

 
ผลการดาํเนินงาน 

พันธกจิความย่ังยืนที่ 5 : บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพ 

CPN ได้ปรับแนวทางในการพฒันาบคุลากรโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติังานจริง (On the Job Training: 
OJT) และการให้คําแนะนําของผู้บงัคบับญัชามากขึน้เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลของการพฒันาทกัษะและความสามารถในการ
ทํางานของพนกังาน โดยในปี 2559 กําหนดแนวทางในการพฒันาแบบ 70:20:10 คือ เรียนรู้จากหน้างานจริง (OJT)  70% 
เรียนรู้จากการสอน 20% และเรียนรู้ในห้องเรียน 10% 

CPN Academy เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยในปี 2559 ดําเนินการ
ตามแผนการจดัการอบรมทัง้สิน้ 73 หลกัสตูร มีบคุลากรเข้าอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ทัง้การอบรมในห้องเรียนและการอบรม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ 34% จากปีก่อนหน้า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมโดยรวมเท่ากับ 
85.89% และจํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของบคุลากร CPN เทา่กบั 21 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี  
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ ในปี 2556 – 2557 CPN เร่ิมใช้โปรแกรม SAP ซึง่เป็นซอฟต์แวร์ (Software) ระบบการจดัการทรัพยากรในระดบัองค์กร 
(Enterprise Resource Planning หรือ ERP) จึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมบคุลากรจํานวนมาก ส่งผลให้จํานวนชัว่โมงการฝึกอบรม
ของพนกังานตอ่คนตอ่ปี สงูขึน้อย่างมีนยัสําคญั 

 
นอกจากนัน้ CPN Academy ยงัร่วมกบักลุม่เซ็นทรัลในการจดัการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญ

และผู้ มีประสบการณ์โดยตรง (Sharing session) เช่น เวทีอภิปรายกบั CEO ของกลุม่เซ็นทรัล (CEO Sharing Forum) และ 
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งาน Innovation Sharing กบัผู้ เช่ียวชาญภายนอกอย่างต่อเน่ือง จํานวนทัง้สิน้ 18 ครัง้ (ไม่นบัรวมการแบ่งปันประสบการณ์
ในลกัษณะกลุม่ยอ่ยในแตล่ะสาขา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นอกจากนี ้CPN ยงัสนบัสนนุให้พนกังานพฒันาตนเองผ่านการเป็นผู้ ฝึกสอนหน้างานให้กบันกัศึกษา ในโครงการ 
Work Integrated Learning หรือ WIL ท่ีดําเนินการร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยโครงการดงักล่าวเป็น
การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการทํางานจริงในศูนย์การค้า โดยรับสมัครนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) เข้าปฏิบติังานกบั CPN ควบคู่กบัการศกึษาต่อในระดบัปริญญาตรี ในหลกัสตูรเทียบ
โอน 3 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โดย CPN เช่ือมัน่เป็นอย่างย่ิงว่า โครงการ WIL เป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการ
พฒันาบคุลากรของ CPN ด้านการถ่ายทอดงาน  การสนบัสนนุนโยบายด้านการศกึษาของประเทศไทยอย่างยัง่ยืน โดยการ
ขยายโอกาสทางการศกึษาให้นกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์สามารถทํางานหารายได้ควบคูก่บัการเรียน รวมทัง้เป็นช่องทาง
ในการสรรหาและสร้างบุคลากรด้านงานระบบของศูนย์การค้ารุ่นใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อการเติบโตและการขยายตวัของ
บริษัทฯ ในปี 2559 CPN มีนกัศกึษาในโครงการ WIL เข้าปฏิบติังานกบับริษัทฯ ทัง้สิน้จํานวน 15 ราย 
 
พันธกจิความย่ังยืนที่ 6 : เสริมสร้างความผูกพันและความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน 

ในปี 2559 CPN ได้ปรับปรุงกระบวนการสํารวจความคิดเห็นและความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กรรายปี ผ่าน
โครงการท่ีมีช่ือว่า “โครงการพลงัแห่งเสียง (Power of Voice)” โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเป็นช่องทางให้พนกังานแสดง
ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการทํางาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ปัจจยัขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ การ
เติบโตในสายงาน (Career Path) การทํางานร่วมกนัเป็นทีม (Teamwork) การสนบัสนนุการทํางาน (Work Support) และ
ความต้องการพืน้ฐาน (Basic Need) (2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ความร่วมมือกันภายในองค์กร 
(Cooperation) ประสิทธิภาพของการทํางาน (Performance) และภาพลกัษณ์ความเป็นผู้ นําของ CPN (Brand & 
Leadership) โดยทําการสํารวจผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมติั และผ่านเว็บไซต์ โดยมีพนกังานท่ีร่วมทําแบบประเมินคิดเป็น 
98.4% ของจํานวนพนกังานทัง้หมด และมีผลคะแนนรวมความผกูพนัองค์กรเพิ่มขึน้ 28% จากปีก่อนหน้า  

ประเภทหลักสูตร % 

ความรู้เฉพาะสายงาน (Function) 29 

ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (Management) 65 

การพัฒนาภาวะผู้นํา 1 

อ่ืนๆ เช่น การเตรียมความพร้อมสาํหรับ

พนักงานใหม่ และ ความรู้ด้านภาษาและ

วัฒนธรรม 

5 
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นอกจากนี ้CPN ยงัสนบัสนนุให้รับพนกังานในท้องถ่ินท่ีศนูย์การค้าตัง้อยูแ่ละเปิดโอกาสให้พนกังานโอนย้ายกลบัไป
ปฏิบติังานในภมิูลําเนาเดิมของตน เพ่ือเสริมสร้างให้พนกังานเกิดความสขุในการทํางาน อีกทัง้เป็นสง่เสริมปณิธานของ 
CPN ท่ีจะยกระดบัความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถ่ินให้ดีขึน้ และการกระจายรายได้สูภ่มิูภาค โดยในปี 2559 CPN รับ
พนกังานใหมท่ัง้สิน้จํานวน 1,121 คน โดยกระจายตวัตามแต่ละภมิูภาคดงันี ้ 
 

ภาค จาํนวน (คน) % 
ภาคกลาง 805 72 
ภาคเหนือ 37 3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 2 
ภาคตะวันออก 99 9 
ภาคใต้ 158 14 

*หมายเหต ุพนกังาน 1 คนไปปฏิบติังานในโครงการตา่งประเทศ 
ท่ีประเทศมาเลเซีย  

 
 
 
 

โดยมีลกัษณะการกระจายตวัในแตล่ะภมิูภาคเป็นไปตามอตัราการเติบโตของธุรกิจในภมิูภาคนัน้ ๆ  ซึง่สว่นใหญ่เป็น
ประชากรท่ีมีภมิูลําเนาอยู่ในเขตภาคกลาง ในส่วนของการขอโอนย้ายงานกลบัภมิูลําเนามีจํานวนทัง้สิน้ 28 คน เฉพาะการ
ขอโอนย้ายไปยงัโครงการใหม่ 1 แห่ง คือ โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช คิดเป็นสดัส่วน 34% ของ
จํานวนพนกังานในโครงการทัง้หมด 
 

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม

ผกูพนักบัพนกังาน 

 ดําเนินงานตามแผนงานเพ่ิมความผูกพัน
องค์กรของพนักงานโดยดชันีชีว้ดัด้านความ
ผูกพันพนักงานเ ป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ติดต่อกันเป็นปี 4 และมีคะแนน
เพิ่มขึน้ 28% จากปีก่อนหน้า* 

 ดําเนินการตามแผนเสริมสร้างความผูกพัน
ทัง้หมด ขับเคล่ือนโดยคณะทํางาน People 
Team และ POV Change Agent ในแต่ละ
หน่วยงาน มีการติดตามผลการดําเนินงาน
อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  โ ด ย
คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ระดบั
สาขา ระดับหน่วยงาน ระดับสายงาน และ
ระดบัองค์กร ตามลําดบั 

  เพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และช่องทางการสรรหา
กําลังคนให้ตรงกับไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่
มากขึน้ 

 เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ผนก า ร พัฒน า
ความก้าวหน้าในอาชีพ และการเติบโตใน
สายงานหรือข้ามสายงานควบคู่กับการ
พัฒนาบุคลากรผ่านการสอนงานจาก
ผู้บงัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงานโดยตรง 

  ดําเนินงานตามแผนสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจในการทํางานอย่างมีประสทธิภาพ
ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 
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หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 

 ดําเนินงานตามแผนงานรักษาบุคลากร เพ่ือ
ลดอัตราการสูญเสียพนักงานท่ีมีศักยภาพ 
(Regrettable loss) โดยดัชนีชีว้ัด % 
Regrettable loss ลดลงตามเป้าหมายท่ี
กําหนด 

 CPN ไม่มีการจดัตัง้สหภาพแรงงานภายใน
องค์กร และไม่มีบคุลากรใดของบริษัทฯ ร่วม
อยูใ่นสหภาพแรงงานอ่ืน 

* มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและกระบวนการประเมินความผกูพนัของพนกังานจากปีก่อนหน้า 

การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
จากการท่ี CPN เป็นผู้ นําในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์และเป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มเซ็นทรัลท่ี

ลกัษณะธุรกิจเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ “พฒันา” สงัคม ชุมชน และ
ประเทศชาติให้มีความเป็นอยู่และเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกนักบั CPN สมดงัช่ือบริษัท “เซ็นทรัลพฒันา” ท่ีเป็นศนูย์กลาง
ของการพฒันา โดยแนวทางหลกัท่ี CPN และกลุม่เซ็นทรัลมุ่งมัน่พฒันาและดําเนินการร่วมกนักบัสงัคมและชมุชน คือ ด้าน
การพฒันาชมุชน และด้านการศกึษา  
 
แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) 

CPN นําผลจากการวิจยัความต้องการของลกูค้า และผลจากการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วม
ของชมุชน หน่วยงานราชการ ภาคประชาสงัคม และตวัแทนภาคเอกชน มาประกอบการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือพฒันาสู่
การเป็นศนูย์กลางของชมุชน ผา่นรูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามกลุม่เป้าหมาย ความเหมาะสมของพืน้ท่ี การมีสว่นร่วมจากภาค
ประชาสงัคม และความพร้อมของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง โดยมุง่เน้นการพฒันาการสร้างคณุคา่ร่วม ผา่นรูปแบบการดําเนินการ 
ดงันี ้

   การลงทุนและพัฒนาชุมชน 
(1) การสร้างสิ่งปลกูสร้างเพ่ือสาธารณประโยชน์ด้านการคมนาคม ความเป็นอยู่ และสขุอนามยัต่อผู้อยู่อาศยั

ในชมุชนโดยรอบโครงการของ CPN รวมทัง้การสนบัสนนุในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การให้พืน้ท่ีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือ
ในราคาลดพิเศษกบัหน่วยงานราชการ สถานศกึษา หน่วยงานภาคประชาสงัคม และหน่วยงานท่ีไม่หวงัผลกําไร เป็นต้น ใน
การจดัแสดงนิทรรศการ การจดัตัง้พืน้ท่ีพิเศษเพ่ือให้บริการประชาชน รวมทัง้การตัง้กลอ่งรับบริจาค  และการเปิดช่องทางใน
การทําธุรกิจให้กบัผู้ประกอบการท้องถ่ินท่ีสนใจในการทําธุรกิจค้าปลีกได้มีพืน้ท่ีในการจดัจําหน่าย โดยดําเนินการร่วมกบั
กลุม่เซน็ทรัล และหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสงัคม  

(2) การผสมผสานเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท้องถ่ินในการพฒันาโครงการ และการจดักิจกรรมทางการตลาด 
เพ่ือช่วยสร้างความภาคภมิูใจของคนท้องถ่ิน และสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของจงัหวดั สร้างรายได้ให้กบัชมุชนในทางอ้อม 

(3) กิจกรรม CPN อาสา เป็นการเปิดโอกาสให้พนกังาน CPN ใช้เวลาในชัว่โมงการทํางานเพ่ือทํากิจกรรม
อาสาโดย CPN สนบัสนนุค่าใช้จ่าย เพ่ือช่วยเหลือ สนบัสนนุ และสง่เสริมชมุชนใน (1) ด้านสขุภาพและความปลอดภยั เช่น 
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การสอนดบัเพลิง การบริการล้างเคร่ืองปรับอากาศให้กบัหน่วยงานรัฐ (2) ด้านการพฒันาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปลกูป่า ขดุลอกคคูลอง และ (3) ด้านการศกึษา เช่น โครงการเพาะกล้าปัญญาไทย โดยมีการดําเนินการกิจกรรมอาสาทัง้ท่ี
เป็นการดําเนินการโดยทีมงาน CSR ประจําสาขา และการดําเนินการโดยหน่วยงานภาพลกัษณ์องค์กรและกิจกรรมพิเศษ
ของสํานกังานใหญ่ 

   ความร่วมมือกับมูลนิธิเตียง จริาธิวัฒน์ และมูลนิธิเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
(1) การบริจาคให้กับชุมชน องค์กรการกุศล และหน่วยงานท่ีเหมาะสม มีความเก่ียวเน่ืองกับชุมชนท่ี CPN 

ดําเนินธุรกิจอยู ่รวมไปถงึการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติั และการบริจาคเพ่ือการศกึษา  
(2) รูปแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อาทิ 

o ด้านการศึกษา โดยร่วมพัฒนาสร้างศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนท่ีห่างไกล และโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ีดําเนินโครงการพฒันาเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเพาะกล้าปัญญา
ไทย 

o ด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ใช้พืน้ท่ีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจดันิทรรศการ และมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชัว่โมง เพ่ือลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2016) 
และกิจกรรมอาสาเพ่ือสิง่แวดล้อมตา่งๆ 

o การสร้างเศรษฐกิจระดบัท้องถ่ินให้แข็งแรง โดยการพฒันาโครงการ “สินค้าชมุชนของเรา” ให้ชมุชน
ท้องถ่ินสามารถผลิตผลิตภณัฑ์เพ่ือจดัจําหน่าย ผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายของกลุม่เซ็นทรัล และ
สง่เสริมทางการตลาดโดยการให้ใช้พืน้ท่ีโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่าย เป็นต้น  

โดยมีกระบวนการในการประเมินและทบทวนผลการดําเนินงานด้านการลงทุนและพัฒนาชุมชน ได้แก่ (1) การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้เสียจากการดําเนินการดงักล่าว ผ่านการประเมินความพึงพอใจและความผกูพนัของ
ลูกค้า ร้านค้า พนักงาน และภาคประชาสังคม และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์พร้อมทัง้กําหนด
แผนการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงความต่อเน่ืองและผลประโยชน์ท่ีชุมชนเป้าหมายจะได้รับต่อไป และ (2) การประเมิน
ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุ ซึง่อยูร่ะหวา่งการศกึษากลไกท่ีเหมาะสมร่วมกบักลุม่เซน็ทรัล 
 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายงานพัฒนาและก่อสร้างโครงการ และรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายงาน
ปฏิบัติการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามลักษณะงานท่ี
เก่ียวข้อง  และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืนและคณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีกํากบัดแูล และ
ติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวม 

หวัหน้าสงูสดุของหน่วยงานภาพลกัษณ์องค์กรและกิจกรรมพิเศษ ทําหน้าท่ีผลกัดนัและติดตามทกุโครงการภายใต้
แนวทางการพฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางของชมุชนให้เกิดประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบรูณาการร่วมกบัสํานกันโยบาย
องค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ จัดการมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และมูลนิธิเพ่ือสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีการกํากบัดแูล และติดตามจากผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานปฎิบติัการ 
และฝ่ายการตลาด 
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ผลการดาํเนินงาน  

พันธกจิความย่ังยืนที่ 7 : ส่งเสริมพัฒนาสร้างคุณค่าร่วมในชุมชนและสังคม 

7.1 การลงทุนและพัฒนาในชุมชน  
 ในปี 2559 CPN โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทํางานสานพลงัประชารัฐ (รายละเอียดใน 

www.สานพลงัประชารัฐ.com) ในกลุ่มการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจเร่ิมต้น (SMEs และ 
Startup) ได้ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมผู้ ประกอบการชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจท้องถ่ินให้มีโอกาสในการจําหน่ายสินค้า
ผลิตภณัฑ์และบริการโดยตรงสูผู่้บริโภค อาทิ  โครงการ ตลาด SME Market Place ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ โดยไม่เสีย
คา่ใช้จ่ายใดๆ  

o กิจกรรม SME Expo ในศนูย์ประชมุเอนกประสงค์ของ CPN ในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี เซน็ทรัลพลาซา หาดใหญ่ และเซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ 

o กิจกรรม “ตลาดสขุใจสญัจร” ร่วมกบัมลูนิธิสงัคมสขุใจ ในพืน้ท่ีชัน้ลา่งของอาคารดิออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัล
เวิลด์ เป็นประจําทกุเดือนตลอดระยะเวลา 5 เดือน  

o กิจกรรมส่งเสริมการตลาด “ท็อปส์เพ่ือเกษตรกร ร่วมใจประชารัฐ” ร่วมกบักลุ่มเซ็นทรัล โดยเปิดช่องทางการ
จดัจําหน่ายสนิค้าเกษตรกรรมโดยตรงจากกลุม่เกษตรกรผู้ผลติและกลุม่วิสาหกิจชมุชน ทัง้สิน้ 20 โครงการ  

o กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กบัมลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ ในการจําหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “สินค้าชุมชน
ของเรา” ในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และเซ็นทรัล
พลาซา อดุรธานี  

o ให้พืน้ท่ีกบัคู่ค้า “ท็อปส์”  ในการทยอยจําหน่ายลองกองท่ีรับซือ้จากเกษตรกรตรงจํานวน 450 ตนั ในทุก
โครงการท่ีเปิดดําเนินการร่วมกนั  

นอกจากนี ้ในปีท่ีผ่านมาท่ีชาวนาไทยประสบปัญหาวิกฤตราคาข้าวตกต่ํา CPN ได้จดักิจกรรมทางการตลาด 
“ตลาดนดัข้าวสารเพ่ือชาวนาไทย” โดยร่วมกบับริษัท ประชารัฐรักสามคัคีนนทบรีุ จํากดั เปิดพืน้ท่ีให้ชาวนาได้มีโอกาสขาย
ข้าวโดยตรงสู่ผู้บริโภคในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็นท่ีแรกในประเทศไทย และขยายผลไปยงัทกุสาขาในช่ือ
กิจกรรม “ข้าวประชารัฐ” โดยร่วมมือกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์  

 
 

 
กิจกรรม “ข้าวประชารัฐ” 
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ในด้านการสง่เสริมสนิค้าท่ีโดดเดน่และเป็นเอกลกัษณ์ท้องถ่ิน CPN กําหนดกลยทุธ์ในการจดักิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการ
นําสินค้าท่ีมีช่ือเสียงจากภมิูภาคหนึ่งไปแสดงและจดัจําหน่ายในอีกภมิูภาคหนึ่ง โดยในปี 2559 จดักิจกรรมทางการตลาดท่ี
เน้นการสง่เสริมเอกลกัษณ์ และสนบัสนนุสนิค้าท่ีดีของท้องถ่ินทัง้สิน้จํานวน 33 กิจกรรม ใน 20 โครงการ 

 
 

นอกจากนี ้CPN ได้ให้หน่วยราชการและหน่วยงานการกศุลใช้พืน้ท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน์ เช่น CPN ได้ร่วมกบั
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จดัตัง้ศนูย์บริการร่วมภาครัฐ (G-Point) ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
และศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ศาลายา เพ่ือให้บริการงานธุรกรรมภาครัฐ และในปี 2559 CPN ได้ร่วมกบัสํานกังานพฒันา
สงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี จัดตัง้ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ใน
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต   การให้พืน้ท่ีเพ่ือรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยภายใต้โครงการ   "นํา้ใจกลุม่เซ็นทรัล 
น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน  CENTRAL Group Give Blood  For Mom เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”   
โดยเปิดรับบริจาคทัง้สิน้จํานวน 76 ครัง้ ได้โลหิตจํานวน 3.2 ล้านซี.ซี. รวมทัง้ ให้ใช้พืน้ท่ีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือในราคา
พิเศษกบัหน่วยงานราชการ ภาคการศึกษา และหน่วยงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ทัง้สิน้กว่า 1,200 รายการ คิดเป็นมลูค่า
รวมกวา่ 240 ล้านบาท  

ในส่วนโครงการ CPN อาสา มีการจดักิจกรรมทัง้สิน้ 53 กิจกรรม ลดลงจากปีท่ีแล้ว 40% เน่ืองจากมีการปรับ
กรอบการดําเนินงานด้านกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพ่ือสงัคมให้ชดัเจนย่ิงขึน้ โดยมีจํานวนพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 
318 คน  (นบัเฉพาะข้อมลูท่ีมีการรวบรวมและนบัซํา้คน) 
 
7.2 ความร่วมมือกับมูลนิธิเตียง จริาธิวัฒน์ และมูลนิธิสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2559 CPN ดําเนินโครงการเพาะกล้าปัญญาไทยและครูดาวเทียมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็กและผู้ ด้อยโอกาส โดยติดตัง้ดาวเทียมเพ่ือการเรียนรู้ทางไกลให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศ ครบ 87  แห่ง และร่วมกับมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และกลุ่มเซ็นทรัลในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใน
โรงเรียน และชุมชนท่ีห่างไกล และในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ีดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม
พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาเพิ่มอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อาชีวศึกษาเชียงราย-
พะเยา ในจงัหวดัเชียงราย  

นอกจากนี ้เหตอุทุกภยัในช่วงเดือนกนัยายน - ตลุาคมในปี 2559 CPN ร่วมกบักลุม่เซน็ทรัล และมลูนิธิสิ่งแวดล้อม
มอบถงุยงัชีพจํานวน 1,000 ถงุ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 



 

10-31 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 
ก า ร ล ง ทุ น
แ ล ะพัฒนา
ชมุชน 

 จดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างคณุคา่ร่วมกบั
ชมุชนและสงัคม รวมทัง้สิน้ 42 กิจกรรม คิดเป็น
งบประมาณ 45 ล้านบาท 

 เข้าร่วมโครงการสานพลงัประชารัฐ โดยตัง้
งบประมาณพิเศษเพ่ือโครงการใหมท่ัง้หมด 14.2 
ล้าน 

 ให้ใช้พืน้ท่ีโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมเพ่ือ
ชมุชน คิดเป็นงบประมาณกวา่ 240 ล้านบาท 

 สนบัสนนุกําลงัคน และงบประมาณในการ
ดําเนินงานโครงการ CPN อาสาและโครงการสร้าง
คณุคา่ร่วมอ่ืน ๆ ในชมุชน รวม 1.4 ล้านบาท (ไม่
รวมโครงการครูดาวเทียมเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งสง่
มอบงาน)  

 สร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการชมุชน เกษตรกร 
กลุม่วิสาหกิจชมุชน คิดเป็น 14 ล้านบาท (เทา่ท่ีเก็บ
ข้อมลูได้) และสร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการ 
SME มากกวา่ 40 ล้านบาท 
 

 ปรับรูปแบบโครงการสานพลงัประชารัฐ
ให้เกิดประสทิธิผลมากขึน้ 

 จดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างคณุค่า
ร่ วม ใ ห้กับชุมชน คิด เ ป็น  10%  ของ
กิจกรรมทางการตลาดทัง้หมดตลอดปี 

 พฒันาและปรับปรุงโครงการ CPN อาสา
ให้พนกังานมีสว่นร่วมในการนําเสนอและ
เข้าร่วมกิจกรรมมากขึน้ โดยตัง้เป้าหมาย
ให้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

การบริจาค  บริจาคผา่นมลูนิธิตา่ง ๆ เช่น มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ 
มลูนิธิเพ่ือสิง่แวดล้อม และมลูนิธิอ่ืนๆ ท่ีเหน็สมควร 
รวมเป็นงบประมาณ 10.5 ล้านบาท 
 

 ผนวกโครงการเพาะกล้าปัญญาไทยกับ
โครงการผู้ นําเพ่ือการพฒันาการศึกษาท่ี
ยั่งยืน (CONNEXT ED) โดยความ
ร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลตัง้เป้าหมายใน
การพฒันาโรงเรียนในโครงการจํานวน 3 
แหง่ 

 
การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อม 

CPN มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงแนวทางและมาตรการการบริหารและจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ร่ิมดําเนินการ ปัจจบุนัได้พฒันานโยบายให้ครอบคลมุการลดความเส่ียงด้านสภาพภมิูอากาศและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลงังานและนํา้เป็นสําคญั ซึ่งนอกจากจะเป็น
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยงัเป็นการบริหารต้นทนุการดําเนินงานอีกด้วย โดย CPN ได้นําเทคโนโลยีประหยดั
พลงังานท่ีทนัสมยั และมาตรฐานการออกแบบและพฒันาอาคารท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และลดการใช้พลงังานไฟฟ้าให้กบัคูค้่า และผู้ประกอบการร้านค้าของ CPN  



 

10-32 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) 

 การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ทัง้จากการปลอ่ยทางตรงโดย CPN และทางอ้อมจากการดําเนินธุรกิจของ CPN 
(Scope 1-3) 

 การใช้พลงังานไฟฟ้าในการดําเนินธุรกิจทัง้จากแหลง่ผลติพลงังานไฟฟ้าโดยตรง และจากแหลง่พลงังานทางเลือก 

 การใช้นํา้ในการอปุโภคภายในโครงการทัง้จากแหลง่ผลตินํา้ใช้โดยตรง นํา้บาดาล นํา้ฝน รวมไปถึงการใช้นํา้ท่ีผ่าน
ระบบการบําบดัแล้วภายในโครงการซํา้ 

 การจดัการขยะและของเสียจากการดําเนินธุรกิจ 

 การคํานงึถงึความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ รวมไปถงึการสง่เสริมความอดุมสมบรูณ์ในพืน้ท่ี 
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เพ่ือให้การบริหารจดัการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ CPN 
นํามาตรฐานระดบัสากลท่ีเก่ียวข้องมาประยกุต์ใช้ และขอรับรองโครงการกบัหน่วยงานภายนอก ตวัอย่างเช่น มาตรฐาน
ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานการจดัการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1)  มาตรฐานระบบการ
จดัการด้านพลงังาน (ISO 50001) และหลกัเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลงังาน และ 
Asean Energy Award ในระดบัอาเซียน เป็นต้น  

นอกจากนัน้ CPN ยงักําหนดแนวทางในการดําเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสียผ่านกลไกการส่ือสาร และการมีส่วนร่วมของร้านค้า ลกูค้า คู่ค้า และสงัคม เพ่ือขยายผลและผลกัดนั
ร่วมกนั 
 

CPN ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้ปริมาณพลงังานท่ีลดลง
ได้ในแต่ละปี เป็นดชันีชีว้ดัระดบัฝ่ายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการคํานวณดชันีชีว้ดัด้าน
การเงินขององค์กร  
 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงการ
ออกแบบ ก่อสร้างโครงการ รับผิดชอบโดยรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการ และ 2) ช่วงเปิด
ดําเนินการ รับผิดชอบโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบติัการ 

หวัหน้าหน่วยงานสงูสดุด้านพฒันาระบบโครงการ และศูนย์บริหารและควบคมุมาตรฐานศูนย์การค้า ทําหน้าท่ี
นําเสนอกลยทุธ์และผลกัดนัในระดบัองค์กร และผู้ อํานวยการเขตและผู้จดัการทัว่ไปศนูย์การค้ารับผิดชอบผลกัดนัในระดบั
ปฏิบติัการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ีกําหนด 

คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ทําหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินการในระดับองค์กร และ
กําหนดคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลในระดบัสาขา พร้อมทัง้กําหนดให้ประเด็นการ
บริหารจดัการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน ทัง้นีกํ้าหนดให้จดัการ
ประชมุเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามวาระ 
 
ผลการดาํเนินงาน  

พันธกิจความย่ังยืนที่ 8 : บริหารจัดการผลกระทบทัง้ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธิผลสูงสุด 

ในปี 2559 CPN ประกาศนโยบายด้านสภาพภมิูอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นการขยายกรอบนโยบายด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดิมให้ครอบคลุมการดําเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน และ
สาธารณปูโภค รวมไปถงึสภาพภมิูอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจดัการของเสีย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพสงูสดุอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Scope 
2) ผา่นมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน เพิ่มแนวทางการใช้พลงังานทางเลือก และเพิ่มประสทิธิภาพการนํานํา้กลบัมาใช้ซํา้ 
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8.1 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน 

CPN ประยกุต์ใช้แนวทางการจดัทําคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ 
Corporate Carbon Footprint: CCF) มาเป็นแนวทางในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากการ
ดําเนินงานขององค์กร อนันําไปสู่การบริหารจดัการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดแนว
ทางการประเมินคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรตามมาตรฐานการจดัการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) และขอรับรองกบั
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (www.tgo.or.th) จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) ศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว 2) เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 3) เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 4) เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 5) เซ็นทรัล

พลาซาพระราม 9 6)เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น 7) เซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี และ 8) เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย พบวา่ปริมาณการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 นัน้ คิดเป็นสดัสว่นน้อยกว่า 1%  ของการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้
แนวทางการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจงึมุง่เน้นเก่ียวกบัมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า (Scope 2) เป็นหลกั  

ปี 2559 CPN นําเทคนิคและมาตรการอนรัุกษ์พลงังานมาประยกุต์ใช้ในศนูย์การค้ารวม 26 แห่ง คิดเป็นมลูค่าใน
การลงทุนกว่า 182 ล้านบาท ซึ่งมาตรการบางส่วนจะส่งผลให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพดีขึน้ในปี 2560  และได้มี
การศึกษาปรับเปล่ียนการคํานวณและรายงานดชันีการใช้พลงังานต่อหนึ่งหน่วยพืน้ท่ี (SEC : Specific Energy 
Consumption) ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การรายงาน GRI ในหมวดอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง โดยนําพืน้ท่ีให้เช่า (Net 
Leasable Area) มาใช้ในการคํานวณแทนวีธีเดิม และมีแผนในการเก็บข้อมลูค่าดชันีดงักล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์และ
กําหนดมาตรฐานประสทิธิภาพการใช้พลงังานท่ีเหมาะสมตอ่ไป  
ปริมาณการใช้พลังงานของ CPN1)   

ปี จาํนวน
ศูนย์การค้า 

(แห่ง) 

การใช้พลังงานทัง้หมด  
(เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 

ดัชนีการใช้พลังงาน 
ต่อหน่ึงหน่วยพืน้ที่ 

(กโิลวัตต์-ช่ัวโมงต่อตารางเมตร) 
CPN ร้านค้าเช่า รวม CPN รวม 

2556 20 289,511 305,956 595,467 258 531 
2557 23 337,321 322,083 659,404 255 499 
2558 25 347,050 329,289 676,339    250 2)    488 2) 
2559 29 365,671 427,276 792,947    231 2)    502 2) 
เป้าหมาย : ภายในปี 2560 จะลดปริมาณการใช้พลงังานลงอีก 3% (เทียบกบัปี 2559) หรือเทียบเทา่ 11,000 เมกะวตัต์-ชัว่โมง 
และภายในปี 2568 จะลดดชันีการใช้พลงังานตอ่หนึง่หน่วยพืน้ท่ีลงให้ได้ 20% หรือเทียบเทา่ 200 กิโลวตัต์-ชัว่โมงตอ่ตารางเมตร 
เม่ือเทียบกบัปีฐาน 2558  

หมายเหต ุ1) การใช้พลงังานภายในศนูย์การค้า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกัคือ (1) การเผาไหม้เชือ้เพลิงต่าง ๆ ของ CPN  และ (2) การใช้ไฟฟ้า
ของ CPNและร้านค้า ซึ่งหมายรวมถึงการซือ้พลงังาน และพลงังานทดแทน โดยในปี 2559 CPN ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ได้ทัง้สิน้ 
127,976  กิโลวตัต์-ชัว่โมง  อนึง่ ปริมาณการใช้พลงังานทัง้หมดท่ีแสดงในตาราง  แสดงเฉพาะปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเท่านัน้ 

2) ไม่รวมข้อมลูจากศนูย์การค้าท่ีมีการปิดปรับปรุงบางส่วน โดยในปี 2558 ไม่รวมศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และปี 2559 
ไม่รวมศนูย์การค้าเซน็ทรัลมารีนา 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ CPN /1  
ปี การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบบ Operational 

Control 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ทางตรงและทางอ้อมต่อหน่ึงหน่วยพืน้ที่  
(scope1 และ scope2) 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ตารางเมตร) 

การปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก
โดยตรง  

(Scope 1)/2 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
โดยอ้อม 

(Scope 2)/3  

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดย

อ้อมอ่ืนๆ 
(Scope 3)/4 

2558 3,979 201,740 191,416 0.15 
2559  1,048 * 212,565 248,375 0.13 
เป้าหมาย : ภายในปี 2568 จะลดดชันีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมตอ่หนึง่หน่วยพืน้ท่ีลงให้ได้ 20% หรือ
เทียบเทา่ 0.12 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ตอ่ตารางเมตร เม่ือเทียบกบัปีฐาน 2558  

*ปรบัการคํานวณใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินท์องค์กรขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)  
www.tgo.or.th  
 
8.2 การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ 

CPN ใช้นํา้จากการประปานครหลวง การประปาท้องถ่ิน รวมถึงการใช้นํา้บาดาล และการใช้นํา้ซํา้(Reuse) ใน
กระบวนการบริหารศนูย์การค้า โดยในปี 2559 CPN ใช้นํา้ในการบริหารศนูย์การค้าทัง้ 29 โครงการ คิดเป็น  9,876,159 
ลกูบาศก์เมตร (รวมปริมาณการใช้นํา้ซํา้) ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2559 ท่ีผ่านมา CPN ได้เข้าร่วมโครงการ
ประหยดันํา้ในช่วงขาดแคลน เช่น “โครงการแบ่งนํา้ใช้ ปันนํา้ใจ สู้ภยัแล้ง” กบัหอการค้าไทย และ   “โครงการ Save Water 
Save Life” กบัการประปานครหลวง กําหนดมาตรการการใช้นํา้อย่างประหยดัและประชาสมัพนัธ์รณรงค์ผู้ เข้าใช้บริการใน
ศนูย์การค้า (เฉพาะโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร) สามารถลดการใช้นํา้ลงได้ 35,575 ลกูบาศก์เมตร 

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนอนมุติัให้ติดตัง้ระบบนํา้รีไซเคิลเพิ่มเติมอีก                
3 โครงการได้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี และเซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ และมีการ
ปรับปรุงระบบในเซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ และเซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ เน่ืองจากคณุภาพนํา้ไมเ่หมาะสมในการนํามาใช้ 
สง่ผลให้ปริมาณนํา้ท่ีนํากลบัมาใช้ใหมล่ดลงจากปีท่ีผา่นมา 0.8%  โดยปริมาณนํา้ท่ีนํากลบัมาใช้ใหมน่ัน้คิดเป็น 12% ของ
นํา้ใช้ทัง้หมดใน 6 โครงการซึง่เกินกวา่เป้าหมายท่ีประเมินไว้ท่ี 8%  

 

 

                                                 
/1 การปล่อยก๊าซเรือนประจก ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน และสํานกังานเช่าของ CPN ซึ่งประกอบด้วย การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง โดยคํานวณตามแนวทางการรายงานและคํานวณก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) และ
แนวทางการเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยคํานวณแบบ Operation Control 

/2 ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึน้โดยตรง (Scope 1) โดยเกิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิต่าง ๆ ของ CPN อาทิ นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัดีเซล และก๊าซธรรมชาติ  
/3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) โดยเกิดจากการซือ้พลงังานจากภายนอก เพ่ือการปฏิบตัิงานของ CPN เท่านัน้ ไมน่บัรวมการซือ้ไฟฟ้าของร้านค้าเช่าต่าง ๆ 
/4 ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอ่ืน ๆ (Scope 3) โดยเกิดจากการใช้พลงังานในการเดินทางของพลงังาน และซือ้ไฟฟ้าของร้านค่าเช่าต่าง ๆ 
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ปริมาณการใช้ทรัพยากรนํา้ของ CPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต:ุ 1) มีการปรับข้อมลูปริมาณการใช้นํา้ให้ตรงตามการจดัหมวดหมู่ปัจจบุนั 
 2) ไม่รวมข้อมลูจากศนูย์การค้าท่ีมีการปิดปรับปรุงบางส่วน โดยในปี 2558 ไม่รวมศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และปี 2559          
     ไม่รวมศนูย์การค้าเซน็ทรัลมารีนา 

 
8.3 การบริหารจัดการขยะและของเสีย 

CPN กําหนดนโยบายลดและคดัแยกขยะในโรงพกัขยะแบบปิด และสนบัสนนุให้ร้านค้าคดัแยกขยะท่ีสามารถนํา
กลบัมาใช้ใหม่ โดยในปี 2559 CPN จดัสง่ขยะสูก่ระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมทัง้สิน้ 75,320 ตนั คํานวณจากการจดัเก็บ
ขยะในศนูย์การค้า 29 โครงการ  คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้โดยเฉล่ียตอ่ศนูย์ 2% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึง่ปริมาณขยะดงักลา่ว
แบง่สดัสว่นตามประเภทขยะ ได้ดงันี ้ขยะทัว่ไป 63 % ขยะเปียก 30 % และขยะอ่ืนๆ 7% โดยคิดเป็นปริมาณขยะรีไซเคิล
ทัง้สิน้ 14 ตนั ในสว่นของการดําเนินการโดยสํานกังานใหญ่  

นอกจากนี ้ในปี 2559 CPN ได้ขยายผลโครงการ 5 ส.พลสั เพ่ือจดัสถานท่ีทํางานให้สะอาด สะดวก และปลอดภยั 
ในสํานกังานใหญ่ อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจของพนกังานและผู้บริหาร ส่งผลให้
ปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีสง่เพ่ือทําลายผ่านโครงการ Shred2share ของบริษัทอินโฟเซฟจํานวน 15.3 ตนั เทียบเท่ากบัการลด
ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงได้ทัง้สิน้ 4 ตนั คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

ปี จาํนวน
ศูนย์การค้า 

(แห่ง) 

การใช้นํา้ทัง้หมด 
(ลูกบาศก์เมตร) 

ดัชนีการใช้นํา้ 
ต่อหน่ึงหน่วยพืน้ที่  

นํา้ประปา นํา้ฝน 
นํา้บาดาล หรือ
นํา้ซือ้อ่ืนๆ 

นํา้ที่ถูกนํา
กลับมาใช้

ใหม่ 

รวม (ลูกบาศก์เมตรต่อตาราง
เมตร) 

2556 20  7,745,173   203,001    7,948,174 1) 7.08 
2557 23 8,206,773 217,503    8,424,276 1) 6.38 
2558 25 8,433,841 206,839 8,640,680    6.17 2) 
2559 29 9,671,002 205,157 9,876,159    6.24 2) 
เป้าหมาย : ภายในปี 2560 จะนํานํา้กลบัมาใช้ซํา้ไมน้่อยกวา่ 2% ของการใช้นํา้ทัง้หมด และภายในปี 2568 ไม่
น้อยกวา่ 5 %ของการใช้นํา้ทัง้หมด  
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ปริมาณการเกดิขยะและของเสีย1)  

ปี 

 การเกดิขยะและของเสีย 
จาํนวน

ศูนย์การค้า 
ขยะที่นําไปกาํจัด 
ด้วยวธีิการต่างๆ 

ขยะรีไซเคลิ ดัชนีการเกดิของ
เสียต่อคน (เฉล่ีย
จากการคาํนวณ) 

(แห่ง) (ตัน) (ตัน) (กโิลกรัมต่อคน) 
2556 23 57,246 n/a 0.20 
2557 23 61,020 n/a 0.20 
2558 25 63,474 n/a 0.19 
2559 29 75,320 14 0.18 
เป้าหมาย : ภายในปี 2560 จะสง่เสริมและรณรงค์ผู้ มีสว่นได้เสียในการร่วมกนัคดัแยกขยะรีไซเคิล
ตัง้แตข่ัน้ตอนทิง้ลงถงั 

1) เร่ิมบนัทกึข้อมลูขยะรีไซเคิลในปี 2559 

 

8.4 การบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

CPN กําหนดนโยบายท่ีจะไมพ่ฒันาโครงการในพืน้ท่ีหวงห้ามหรือเขตอนรัุกษ์ใด ๆ และกําหนดเป็นข้อปฏิบติัในทกุ
โครงการก่อสร้างใหมร่วมถงึโครงการปรับปรุง (Renovation) ให้ทําการสํารวจและศกึษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอก และดําเนินการดแูลและอนรัุกษ์ระบบนิเวศบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบของการก่อสร้าง  

CPN มุ่งเน้นในการส่งเสริมคณุภาพชีวิตโดยนําธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกบัคนในสงัคมให้มากขึน้ สร้าง
ความรู้สกึผกูพนัใกล้ชิดธรรมชาติและรู้ถึงคณุค่าของการรักษาให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกนักบัชมุชนสงัคม 
โดยการปลกูต้นไม้จริงทัง้ภายในและภายนอกโครงการ ดงัจะเห็นได้จากโครงการใหม่ๆ ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา อาทิ 
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา  เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์  เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
รวมถึงการปรับปรุงศนูย์การค้าปัจจบุนั หากจําเป็นต้องรือ้ถอนต้นไม้ก็จะล้อมหรือย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอ่ืนท่ีใกล้เคียง
แทน และการออกแบบให้ภมิูสถาปัตย์กลมกลืนกบัตวัเมืองและระบบนิเวศเดิมให้มากท่ีสดุ ทัง้นี ้มีการนําพนัธ์ไม้พืน้เมืองมา
ปลกูรอบโครงการเพ่ือสร้างความกลมกลืนอีกด้วย  

ในปี 2559 CPN กําหนดนโยบายการจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม
ใน www.cpn.co.th/sustainability) และแนวทางท่ีเน้นด้านการนําต้นไม้ใหญ่ท่ีมีดอกสีสนัตามฤดกูาลของประเทศไทย มา
ปลกู หรือตกแต่งภายในและภายนอกโครงการเพ่ิมเติม อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งมีดอกสีเหลืองเด่นและเป็นต้นไม้ประจําชาติ  
ต้นชมพพูนัธุ์ทิพย์  ซึ่งมีดอกสีชมพสูดใสเวลาบานเต็มต้นเหมือนเป็นดอกซากรุะของไทย โดยมีแผนในการพฒันาปรับปรุง
ภมิูทศัน์ดงักล่าวและนําร่อง ใน 3 โครงการ ได้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  และเซ็นทรัลพลาซา 
รามอินทรา  และจะขยายผลให้ครบทกุศนูย์การค้าทัว่ประเทศ  อีกทัง้กําหนดมาตรฐานการดแูลภมิูทศัน์ให้กบัคู่ค้าเพ่ือให้
ดําเนินการตามมาตรฐานของ CPN โดยมุ่งหวงัให้ลกูค้าและคนในชมุชนและสงัคมมีโอกาสใกล้ชิดกบัต้นไม้และธรรมชาติ
มากขึน้ เป็นแรงบนัดาลใจในการร่วมดแูลและอยูร่่วมกนักบัธรรมชาติตอ่ไปอยา่งยัง่ยืน  
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หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 
การบริหาร
จดัการก๊าซ
เรือนกระจก
และการใช้
ทรัพยากรอยา่ง
มีประสทิธิภาพ 

 ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
และผ่านการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก 
จํานวน  8  สาขา  คิดเป็น  25% ของจํานวน
ศนูย์การค้าท่ีเปิดให้บริการทัง้หมดในปี 2559 

 ลดปริมาณการใช้พลังงานลง 4% เทียบกับปี
2558 หรือเทียบกบัปีฐาน (ปี 2555) 

 ลงทุนติดตั ง้ เทคโนโลยี ด้านการประหยัด
พลงังาน เป็นมลูค่า 182 ล้านบาท โดยประเมิน
พลงังานท่ีสามารถลดลงได้ 12,804 เมกกะวตัต์
ตอ่ปี 

 ติดตัง้ระบบพลังงานทางเลือก (โซลาเซลล์)  
แล้วเสร็จหนึ่งโครงการตามแผน ในเซ็นทรัล
พลาซา อบุลราชธานี1)  

 ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานและการ
พฒันาพลงังานทดแทน (Thailand Energy 
Awards 2016) จํานวน 4 รางวัลใน 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, 
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา 
รัตนาธิเบศร์ และเซน็ทรัลพลาซา เชียงราย 

 ปริมาณการใช้นํา้ (ในส่วนท่ีควบคมุได้) เพิ่มขึน้
3.9% เทียบกับปีท่ีแล้ว  เน่ืองมาจากการ
ปรับเปล่ียนระบบทําความเย็นของศนูย์การค้า
เซ็นทรัลมารีนา และเพิ่มปริมาณการนํานํา้
กลบัมาใช้ได้ไม่น้อยกว่า 2% ของปริมาณการ
ใช้นํา้ทัง้หมด 

 ลงทุนติดตัง้ระบบการบําบัดนํา้เสียเพ่ือนํานํา้
กลับมาใช้ ซํ า้ เ ป็นมูลค่า  4.6 ล้านบาท  ใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัล
พลาซา  พระราม  3 และเซ็นทรัลเฟสติวัล 
หาดใหญ่ และ ประเมินปริมาณการใช้นํา้ท่ี
ลดลงได้ 200,600 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี 

 กําหนดแผนการการจัดการขยะและของเสีย
อย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  พ ร้อมทั ง้ กํ า หนด

 ขยายผลกระบวนการประเมินการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กรมากกว่า 75% ของ
จํานวนศนูย์การค้าท่ีเปิดให้บริการในปี 2560
ตั ง้ เ ป้ าหมายในการลดป ริมาณการใ ช้
การพลังงานลง 3% เทียบกับปี 2559 และ
ตัง้เป้าหมายระยะยาวในการลดดัชนีการใช้
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพืน้ท่ีลงให้ได้ 20% 
ภายในปี 2568 โดยใช้ข้อมูลปี 2558 เป็น   
ปีฐาน  ( ปี 2558-2568) 

 ตัง้เป้าหมายในการนํานํา้กลบัมาใช้ซํา้ไม่น้อย
กว่า 2% ของการใช้นํา้ทัง้หมด และไม่น้อย
กว่า  5% ของการใช้นํา้ทัง้หมด  ภายในปี 
2568  

 ศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตัง้ระบบ
พ ลั ง ง า น ท า ง เ ลื อ ก  ( โ ซ ล า เ ซ ล ล์ )   
ใน 3 โครงการ  

 ศึกษาปริมาณขยะ และจัดทําบัญชีรายการ
ขยะแต่ละประเภท โดยเร่ิมต้นโครงการนํา
ร่องท่ีเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต  

 พัฒนาระบบการจัดเก็บ และรายงานข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแบบองค์
รวมและหามาตรฐานระดับสากลในการ
เทียบเคียง 

 ยกระดบัมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง
ตามมาตรฐานอาคารสากล เช่น มาตรฐาน 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 
เป้าหมายในการลดปริมาณขยะฝังกลบ และ
เพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิลในศนูย์การค้านําร่อง 

 ให้ความรู้ และปรับปรุงวิธีการกรอก จัดเก็บ 
และรายงานผลการปฏิบติังานด้านการบริหาร
จั ด ก า รท รัพยาก รอย่ า ง ถู ก ต้ อ งค รบทุ ก
ศูนย์การค้า  และอยู่ระหว่างการประเมินผล
ข้อมลูเพ่ือยืนยนัความถกูต้องของข้อมลู 

 ศึกษาและประยุก ต์จัด ทํามาตรฐานการ
ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานอาคาร
สากล 

ระบบการ
จดัการด้าน
สิง่แวดล้อม 
(Environment 
Management 
System: EMS) 

 รั กษาและควบคุมมาตรฐาน  ISO 14001 
สําหรับการจดัการสิ่งแวดล้อมในศูนย์การค้าท่ี
ได้ รับการรับรองแล้วทุกภูมิภาคทัง้สิ น้  19 
โครงการ โดยขอรับรองเพิ่ม 4 โครงการ ได้แก่ 
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เซ็นทรัลพลาซา 
พิษณุโลก เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 
และเซน็ทรัลพลาซา ลําปาง 2) 

 ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
หน่วยงานบริหารคณุภาพภายในและภายนอก 
และไม่พบการปฏิบัติการ ท่ีไม่ เ ป็นไปตาม
หลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี หรือเกิด
การร่ัวไหลอยา่งมีนยัสําคญั 

  ขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เพิ่มเติม   
4 โครงการ 

การบริหารหว่ง
โซอ่ปุทาน 

 คู่ค้าและผู้ รับเหมาผ่านการประเมินคุณสมบัติ
ด้านความยั่งยืน ทัง้มิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่แวดล้อม จํานวน 224 ราย 

 คู่ค้าและผู้ รับเหมาท่ีสําคญัได้รับการประเมิน
คุณสมบัติเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และสังคม
เ บื ้อ ง ต้ น  แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย
สิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทัง้
ในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ 

การมีสว่นร่วม
ของผู้ มีสว่นได้
เสีย 

 ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน
ศนูย์การค้าในการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า อาทิ 
การประหยัดนํา้และไฟฟ้า และมาตรการ 4R  
โดยครอบคลุมกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเข้ามาใช้
บริการในศนูย์การค้าของ CPN ทัว่ประเทศ   

 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชัว่โมง เพ่ือ

 ขยายผลโดยเพิ่มมิติการมีส่วนร่วมของผู้ มี
ส่วนได้เสีย โดยเฉพาะร้านค้าและลูกค้าใน
แผนดําเนินงานพนัธกิจความยัง่ยืนพนัธกิจท่ี 
8 อยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

หัวข้อ ผลการดาํเนินงานปี 2559 แผนปี 2560 
ลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2016) โดย
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การกองทุน
สัตว์ ป่าโลกสากลประเทศไทย  หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  จัดกิจกรรมปิดไฟ   
1 ชัว่โมงเพ่ือลดโลกร้อนอยา่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 8 

หมายเหต ุ: 
1) ปัจจบุนั CPN นํานวตักรรมด้านพลงังานทดแทน (โซลาเซลล์) มาใช้ในศนูย์การค้าแล้วทัง้สิน้ 3 ศนูย์การค้า (คิดเป็น10% ของจํานวนโครงการท่ี
เปิดดําเนินการทัง้หมดของ CPN) โดยใช้งบประมาณในการลงทนุและบริหารมากกว่า 45 ล้านบาท สามารถลดปริมาณการปล่อยเรือยกระจก
ได้มากกวา่ 540 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

2) CPN กําหนดให้ทุกศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 ภายใน 1 ปี หลังจากเปิด
ดําเนินการอย่างเตม็รูปแบบ 

 

แนวทางการขยายธุรกจิและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
CPN ตระหนกัดีว่าความสําเร็จในการเป็นผู้ นําด้านอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนันัน้ มิใช่มาจากการดําเนินงานของ 

CPN เท่านัน้ แต่เป็นความสําเร็จท่ี CPN และพนัธมิตรคู่ค้าร่วมกนัสร้างและพฒันาจนประสบสําเร็จและเจริญเติบโตร่วมกนั 
ดังนัน้ CPN จึงมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานทัง้ในด้านธุรกิจ และการรับผิดชอบต่อสงัคมร่วมกัน 
ครอบคลุมกลุ่มคู่ค้าทัง้ห่วงโซ่อุปทานซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนพัฒนาและก่อสร้าง และ 2) ส่วนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพย์สินและองค์กร ทัง้กลุ่มคู่ค้าท่ีว่าจ้างในการให้บริการ รวมถึงท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ และกลุ่มคู่ค้าในการซือ้
ผลติภณัฑ์และเทคโนโลยี  

 

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 การกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เพ่ือให้การนําเสนอ
ผลติภณัฑ์และบริการเป็นไปตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของ CPN โดยมุง่เน้นใน 6 ประเดน็ ได้แก่ 

(1) การกํากบัดแูลเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลกับรรษัทภิบาลระหวา่งกนั 
(2) การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้านคุณสมบัติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการเลือกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 

รวมถงึการจดัการผลกระทบและความเส่ียงด้านสิง่แวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึน้ร่วมกนั 
(3) การคํานงึถงึประเดน็ด้านสขุภาพ อนามยั ความปลอดภยั และคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการ  
(4) การคํานงึถงึผลกระทบตอ่ชมุชนทัง้เชิงบวกและเชิงลบ   
(5) การคํานงึถงึสทิธิมนษุยชน รวมไปถงึการดแูลพนกังานท่ีจดัจ้างโดยคูค้่า 
(6) ความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการของคู่ค้าต่อระเบียบ ข้อกําหนดและแนวทางในการ

ดําเนินงานระหวา่งกนั 
โดยกําหนดหลักและแนวทางในการดําเนินการระหว่างกันเป็น “แนวทางการบริหารห่วงโซ่อุปทาน” และ

“จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบติัของคูค้่า” (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cpn.co.th/sustainability)  

 การคัดกรองก่อนการเชิญเข้าร่วมการประมูลในแต่ละโครงการ/งาน หรือ Pre-qualification โดยกําหนด
เกณฑ์ในการคัดกรองแบ่งเป็น 3 มิติ ดังนี ้(1) มิติด้านความน่าเช่ือถือของบริษัทและความสามารถทางด้านการบริหาร
การเงิน (2) มิติด้านเทคนิคและนวตักรรมทางเทคโนโลยี (3) มิติด้านการบริหารจดัการและการคํานงึถึงผลกระทบด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม รวมถงึคณุภาพของงาน 

 

 การดาํเนินงานตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสัญญา
ว่าจ้าง โดยเฉพาะในสว่นพฒันาและก่อสร้าง อาทิ 

o กําหนดให้มีตารางแผนงานความปลอดภยัในการก่อสร้าง ครอบคลมุการพฒันาพนกังาน ให้การอบรม 
ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล พร้อมตรวจสอบและปรับปรุง  

o กําหนดให้ผู้ รับเหมาทุกรายต้องทําประกันชีวิตแรงงาน หากเกิดการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่ง
เพิ่มเติมจากท่ีกฎหมายไทยกําหนด 

o ด้านการคํานึงถึงหลกัมนษุยชน CPN ได้ระบรุายละเอียดชดัเจนในสญัญาจ้างเร่ืองการห้ามจ้างแรงงาน
เดก็ หากจ้างแรงงานตา่งด้าวต้องมีใบขออนญุาตทํางานทกุคน และการจ่ายคา่แรงอยา่งเป็นธรรม  

o อํานวยความสะดวกกบัแรงงานอย่างเหมาะสม เช่น การสร้างห้องนํา้ ห้องอาบนํา้ ท่ีซกัล้าง โรงอาหาร 
ร้านค้าสวสัดิการ ห้องรับเลีย้งดเูดก็ และท่ีพกัอาศยั  

o การคํานงึถงึผลกระทบตอ่ชมุชน CPN ระบใุนสญัญาจ้างให้ผู้ รับเหมาต้องสํารวจดแูลสภาพความเป็นอยู่
ของเพ่ือนบ้านโดยรอบระหว่างการก่อสร้างโครงการให้ได้รับผลกระทบอนัเกิดจากการก่อสร้างน้อยท่ีสดุ 
และต้องดําเนินการแก้ไขหากมีการร้องเรียน และพิสจูน์แล้ววา่มีสาเหตมุาจากการก่อสร้างของโครงการ 

 การพัฒนาคู่ค้าให้เป็นคู่ธุรกิจ (Partnership) โดยเฉพาะคู่ค้าระดับท้องถ่ินและในจังหวัดท่ี CPN ดําเนิน
โครงการ โดยพฒันาศกัยภาพผ่านการวางแผนทางธุรกิจเฉพาะโครงการ การทํางาน และติดตามงานระหว่างการส่งมอบ 
การอบรม ฝึกสอน และพฒันาแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนกบัคูค้่า 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 การประเมนิคู่ค้า ซึง่แบง่ออกเป็น  
o ด้านการกํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โดยผู้บริหารสูงสดุของแต่ละสายงานท่ีเก่ียวข้องในการ

จดัซือ้จดัจ้างจะเป็นผู้ทบทวน และประเมินผลเพ่ือหลีกเล่ียงการผกูขาดในการจดัซือ้จดัจ้าง รวมถึงเป็น
การบริหารความเส่ียงของคูค้่าในการสง่มอบ  

o ด้านการปฏิบัติการ โดยหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบจะสุ่มประเมินการปฏิบัติงาน และใช้ผลประเมิน
ประกอบการขึน้ทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ รับจ้าง ตามเกณฑ์นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและพิจารณาการคงสภาพ
ผู้ผลติ/ผู้ รับจ้างรายนัน้ ๆ ในปีถดัไป  

o ด้านความปลอดภยั สขุอนามยั และการละเมิดสิทธิมนษุยชน CPN กําหนดในข้อตกลงระหว่างกนัใน
การก่อสร้างว่าผู้ รับเหมาต้องกําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัประจําอยู่ ณ พืน้ท่ีก่อสร้าง และมีการ
ว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกด้านความปลอดภัยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประเมินรายสปัดาห์โดยผู้จดัการโครงการของบริษัทฯ อีกทัง้กําหนด
บทลงโทษอย่างชัดเจนหากละเลยหรือฝ่าฝืนในกระบวนการประเมินผู้ รับเหมาก่อสร้างด้านความ
ปลอดภยัตามแบบประเมินผลความปลอดภยั และกฎระเบียบ (Safety Evaluation Checklist and 
Discipline/Order)   

o ด้านความพึงพอใจ โดยประเมินความคิดเห็นของคู่ค้าต่อการทํางานร่วมกนัรายโครงการและรายปี ใน
รูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ โดยความคิดเห็นท่ีได้จะนําไปรวมกบัข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการรับ
ฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของคู่ค้า และใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารหว่งโซอ่ปุทานให้มีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 

 การวเิคราะห์รายจ่าย (Spending Analysis) และประเมนิความเส่ียงคู่ค้าระดับองค์กรรายปี 
 โดยวิเคราะห์ใน 3 มิติ คือ (1) มลูค่าการใช้จ่าย ซึง่มียอดสงูกว่า 1 ล้านบาทขึน้ไป (2) ความสําคญัของคู่ค้าท่ีมีต่อ

การดําเนินงานของ CPN และ (3) ลกัษณะและคณุสมบติัของคู่ค้า เช่น เป็นผู้ผกูขาดรายเดียวในตลาด หรือเป็นผู้ เช่ียวชาญ
รายเดียวในตลาด เป็นต้น ซึ่งข้อมลูท่ีได้จะนําไปกําหนดแผนการลดต้นทุน การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโอกาสในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีและผลติภณัฑ์ท่ีคุ้มคา่ และกําหนดกลยทุธ์ในการพฒันาคูค้่าในปีถดัไป  

เพ่ือให้การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อคู่ค้า CPN 
กําหนดให้มีระบบประมลูออนไลน์ และกลไกในการประมลูแบบ 2 ขัน้ตอน คือ 1) การประมลูในด้านเทคนิค และ 2) การ
ประมูลในด้านความคุ้มค่าทางการเงิน แยกออกจากกัน และกลไกในการประเมินความเส่ียงของคู่ค้า เพ่ือป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่การดําเนินธุรกิจ และช่ือเสียงขององค์กร 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการก่อสร้าง รับผิดชอบในการบริหารจัดการห่วงโซ่
อปุทานในสว่นพฒันาและก่อสร้าง และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเส่ียง รับผิดชอบ
ในสว่นปฏิบติัการบริหารทรัพย์สินและองค์กร โดยมีหน้าท่ีกํากบัดแูลเป็นคณะทํางานแบบข้ามสายงานเพ่ือร่วมกนัพิจารณา 
คดักรอง และประเมินคูค้่าโดยมมุมองทางด้านนวตักรรม เทคนิค ความเช่ียวชาญ และในด้านความคุ้มค่าทางการเงินควบคู่
กนัไป 



 

10-43 
 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

คณะทํางานแบบข้ามสายงาน ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเส่ียงองค์กร และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหาร
และจดัการคู่ค้าโดยตรง ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในกระบวนการประเมินความเส่ียงของคู่ค้าท่ีอาจมีผลต่อ CPN ครอบคลมุการ
ประเมินความเส่ียงในกระบวนการท่ีสําคญัระหวา่งกนั  

 
ผลการดาํเนินงาน  

พันธกจิความย่ังยืนที่ 9 : ผลักดันให้เกดิห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผดิชอบต่อสังคม 

9.1 นโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนในกระบวนการและแนวทางปฏบัิตขิองคู่ค้า 
ในปี 2559 CPN จดัทําคู่มือจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบติัของคู่ค้า (CPN Code of Conduct for Suppliers) 

เพ่ือให้คู่ค้าของ CPN นําไปเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจกับ CPN โดยอ้างอิงแนวทางการปฏิบติั กฎระเบียบ และ
ข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัประเทศ ภมิูภาค และสากล อาทิ พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน  United Nations 
Global Compact (UNGC) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) และ International Labour Standards 
(ILO) หลกับรรษัทภิบาลและการดําเนินธุรกิจท่ีความรับผิดชอบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพ่ือสร้างความยัง่ยืนใน
การดําเนินธุรกิจตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทานอยา่งเป็นรูปธรรม (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cpn.co.th/sustainability)  

นอกจากนัน้ CPN ได้พฒันารูปแบบกระบวนการคดักรองคู่ค้าโดยเพิ่มมมุมองด้านการกํากบัดแูลกิจการ ความ
ปลอดภัย และการใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนและมีนํา้หนักมากขึน้ ผ่านแบบประเมินผู้ รับเหมาและคู่ค้าเบือ้งต้น 
(Contractor Pre-Qualification) 

9.2 ส่ือสารแนวทางการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
เพ่ือแสดงเจตจํานงในการส่งเสริมและผลกัดนัคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม CPN ประกาศนโยบายการบริหารห่วงโซ่

อปุทาน ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ในเร่ืองการคํานึงถึงบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย โดยการปฏิบติั
ต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ครอบคลุมการกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
กระบวนการคดักรอง การดําเนินงานท่ีโปร่งใส การประเมินผลท่ีเป็นธรรม ถกูต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม โดยกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคนท่ีต้องรับผิดชอบดแูล 

นอกจากนี ้CPN จดัให้มีการประชมุคู่ค้าประจําปี (Supplier Information Meeting) โดยเชิญคู่ค้าหลกักว่า 300 
ราย เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ นโยบาย และความมุ่งมัน่ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน จรรยาบรรณในการทํางานร่วมกนักบัคู่ค้า 
(Code of Conduct for Suppliers) พร้อมทัง้เชิญชวนคูค้่าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต และได้สํารวจข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากคูค้่า เพ่ือใช้ในการพฒันาการดําเนินงานร่วมกนั   

9.3 การประเมนิความเส่ียงคู่ค้า 
ในปี 2559 CPN ทําการประเมินความเส่ียงคูค้่าและกําหนดมาตรการในการจดัการความเส่ียงตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

มีขัน้ตอนสําคญัในการดําเนินการ ได้แก่ (1) กําหนดกระบวนการและผู้ผลิต/ผู้ รับจ้างท่ีสําคญั โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือก 
คือ มลูค่าเงินจดัซือ้จดัจ้าง ความสําคญัของสินค้าและบริการ และ จํานวนผู้ผลิต/ผู้ รับจ้างท่ีมีในตลาด (2) ประเมินความ
เส่ียงมิติการส่งมอบสินค้าและบริการ และ มิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทําให้สามารถจําแนกกระบวนการ
สําคญัท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงจากสร้างผลกระทบเชิงลบต่อชมุชน (3) กําหนดมาตรการจดัการความเส่ียง เพ่ือลดโอกาส
เกิดหรือลดผลกระทบหากเหตกุารณ์นัน้ ๆ 
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 ในการวิเคราะห์รายจ่ายคู่ค้าของ CPN กว่า 7,000 ราย ท่ีมีการดําเนินงานระหว่างกนั (Active Suppliers) ในปี 
2559 พบว่า คู่ค้า 90 รายแรกท่ีมีการว่าจ้างและจดัซือ้สงูสดุนัน้ ครอบคลมุ 70% ของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างและจดัซือ้
ทัง้หมด  ทัง้นี  ้กว่า 40% เป็นการว่าจ้างและจัดซือ้ในช่วงการออกแบบและพัฒนาโครงการซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการ
ดําเนินการของ CPN และอีก 25% เป็นการจดัซือ้พลงังานเพ่ือใช้ในการดําเนินการและบริหารศนูย์การค้าในแตล่ะวนั  
 
การเป็นองค์กรที่มีความน่าเช่ือถือ 

CPN ผลักดันให้หลักบรรษัทภิบาลเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีพนักงานทุกระดับชัน้ยึดถือประพฤติและปฏิบัติ                 
โดยกํากบัดแูลและดําเนินการผา่นกระบวนการตา่ง ๆ ดงันี ้

 กระบวนการบงัคบัใช้  
จรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นสว่นหนึง่ของวินยัท่ีบคุลากรของบริษัทฯ ทกุคนต้องยดึถือ
และปฏิบัติตาม หากมีการกระทําผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ย่อมถูกสอบสวนและ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง และอาจถูกดําเนินการทางกฎหมายหากการ
กระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

 กระบวนการสง่เสริม  
ผู้บริหารและระดบัจดัการประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง (Role model) และส่ือสารให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียเข้าใจ
ผ่านช่องทางการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ในรูปแบบส่ือวีดิทศัน์ ป้ายประชาสมัพนัธ์ และในงานประชุมท่ีจัดขึน้
สําหรับพนกังานและคู่ค้า นอกจากนัน้ยงัมีการส่ือสารผ่านวารสารภายในของบริษัทฯ (ADMIRED Newsletter, ADMIRED 
Plus) ท่ีเหมาะสมตามโอกาส 

 กระบวนการประเมินและตรวจสอบ 
CPN กําหนดกลไกการประเมินความเข้าใจและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติัของพนกังาน
ผ่านแบบประเมินบรรษัทภิบาลรายบคุคลประจําปี (Corporate Governance Individual Assessment) โดยผลคะแนนท่ีได้
จะนําไปพฒันาและปรับปรุงต่อไป อีกทัง้ยงัรวมพฤติกรรมท่ีสอดคล้องตามหลกับรรษัทภิบาลขององค์กรเป็นหนึ่งในเกณฑ์
การประเมินพฤติกรรมพนกังานรายคร่ึงปีอีกด้วย 

นอกจากนัน้ CPN ยงัได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมจากผู้ มีส่วนได้
เสียโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นและคูค้่า  ประกอบการประเมินผลการดําเนินงานด้านดงักลา่วด้วยเช่นกนั 

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีกํากับดูแลในภาพรวม โดยมีคณะกรรมการบรรษัท       

ภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ทบทวนนโยบาย ผลกัดนั ติดตาม และประเมินผลกระบวนการท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ  

หวัหน้างานทกุระดบัทําหน้าท่ีในการส่ือสาร ส่งเสริม สนบัสนนุให้พนกังานประพฤติตามหลกับรรษัทภิบาล และผลกัดนัให้
เป็นไปตามแผนงาน โดยแผนกพฒันาองค์กรและสํานักเลขานุการบริษัท ประสานงานกับฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่ือสาร
จรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดกิูจการผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม  
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พันธกจิความย่ังยืนพันธกจิที่ 10 : กาํกับดูแลกจิการตามหลักบรรษัทภบิาล 

รายละเอียดในการกํากบัดแูลกิจการในสว่นท่ี 2 หวัข้อ 9. การกํากบัดแูลกิจการ 

แนวทางการจัดทาํรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
รายงานในสว่นการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ CPN ประยกุต์ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วย

การรายงานสากลด้านความยัง่ยืน (Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั G4 ในแบบหลกั กรอบการจดัทํารายงานของ 
International Integrated Reporting Committee (IIRC)  มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม (ISO 
26000:201Guidance on Social Responsibility) และนําหลกัสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact: UNGC) มาผนวกรวมในการนําเสนอ  

รายงานฉบบันีป้ระกอบด้วย กลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร การดําเนินงานในส่วนต่าง ๆ และผล
การดําเนินงานทัง้มิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยผนวกการ
ดําเนินงานภายใต้กรอบการการปฏิบติัตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ พร้อมทัง้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การ
สหประชาชาติ  

ขอบเขตการรายงาน 
รายงานฉบบันีค้รอบคลมุผลการดําเนินงานของ CPN และบริษัทย่อยในประเทศไทยและต่างประเทศ สอดคล้อง

กับหลกัรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยครอบคลมุระยะเวลาการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
2559 โดยรายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ตามพนัธกิจความยัง่ยืนย่อย 
10 พนัธกิจ สอดคล้องกบักลยทุธ์ความยัง่ยืนและการดแูลผู้ มีส่วนได้เสีย โดยขอบเขตของรายงานในสว่นผลการดําเนินงาน
ด้านธุรกิจและด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนครอบคลมุการบริหารศนูย์การค้าทัง้ 30 โครงการและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและสง่เสริม
กนัภายใต้การบริหารงานของ CPN ทัว่ประเทศ ยกเว้นในพนัธกิจท่ี 8 หมวดการบริหารจดัการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งครอบคลมุศนูย์การค้า 29 โครงการภายใต้การบริหารงานของ CPN ทัว่ประเทศไม่รวมศนูย์การค้าท่ีเปิดใหม่ระหว่างปี 
2559 ได้แก่ ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช  

การดําเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ CPN ให้ความสําคญักบัการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ได้แก่ ผู้ ถือ
หุ้น ร้านค้า ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้พนกังาน คู่แข่งทางการค้า สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กร
อ่ืนๆ ในสงัคม โดยเนือ้หาและรายละเอียดในรายงานฉบบันี ้เป็นการเปิดเผยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วม และ
บริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีสดัส่วนการถือหุ้นตัง้แต่ 50% หรือบริษัทท่ี CPN มีอํานาจในการบริหาร รวมทัง้บริษัทท่ีต้องการ
เปิดเผยข้อมลู 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 
การควบคุมคุณภาพของรายงาน 

แผนกพฒันาความยัง่ยืนทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพฒันาท่ียัง่ยืน เป็นหน่วยงานกลาง ควบคมุคณุภาพ
การจดัทํารายงานให้มีความถกูต้องสมบรูณ์ และมีคณะทํางานจดัทํารายงานประจําปีเป็นผู้ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมลู 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับรายงาน 

หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัการดําเนินงานด้านความยัง่ยืนของ CPN สามารถติดตอ่ได้ท่ี 

แผนกพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกจิ  ฝ่ายบริหารความเป็นเลศิและการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ชัน้ 10 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์: +66 (0) 2667-5555 ตอ่ 6907-9 
โทรสาร:  +66 (0) 2264-5593  
อีเมล:  sd.ho@cpn.co.th 
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การควบคมุภายใน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

 การมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีมีความสําคญัอย่างย่ิงสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมีประชาชนเป็นผู้ ถือ
หุ้น โดยระบบการควบคุมท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กับ
บริษัทและผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ จึงเป็นหน้าท่ีของบริษัทท่ีจะต้องดําเนินการให้เกิดความมัน่ใจว่า บริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฏหมาย 
และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้บริษัทสามารถป้องกนัทรัพย์สนิจากการทจุริต ความเสียหาย รวมทัง้
มีการจดัทําบญัชีและรายงานท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือ 

ดังนัน้สํานักตรวจสอบภายในได้ดําเนินการสอบทานหลกัฐานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ตัง้แต่วนัท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2559 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2555 ซึง่มี
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าควรให้สํานักตรวจสอบภายในพิจารณา
ประเมินในเบือ้งต้นก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณานัน้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน แผนกบริหารคณุภาพ ฝ่ายบริหารความเส่ียง สํานัก
เลขานกุารบริษัท และสํานกัตรวจสอบภายในได้ร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ประจําปี 2559 โดยนํา
ผลการสอบทานหลกัฐานของสํานกัตรวจสอบภายในมาพิจารณาประกอบการประเมิน โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและผล
การประเมินดงันี ้
 เกณฑ์การประเมิน : 

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

ได้ในอนาคต 
ต่ํากวา่ร้อยละ 60  :  ระบบการควบคมุภายในต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

 
สรุปผลการประเมิน : 

สิ่งที่ประเมนิ คะแนน ระดับการควบคุมภายใน 
สว่นท่ี 1  การควบคมุภายในองค์กร  89.31%  
สว่นท่ี 2 การประเมินความเส่ียง  92.97%  
สว่นท่ี 3 การควบคมุการปฏิบติังาน  92.40% ระบบการควบคมุภายในทัง้ 5 สว่น 
สว่นท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู 95.83% อยูใ่นระดบัดี 
สว่นท่ี 5 ระบบการติดตาม 94.58%  

รวม 93.02%  
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ทัง้นี ้รายละเอียดคะแนนประเมินในแตล่ะหวัข้อ ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดงันี ้ 
สว่นท่ี 1  การควบคมุภายในองค์กร 

- การวางแผนเพ่ือรองรับการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ในระยะกลางและระยะยาว ยงัคงต้อง
ดําเนินการเพิ่มเติม รวมถงึการวางแผนการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่งอยา่งเป็นรูปธรรม 

- เร่ืองการเตรียมการหา Successor ควรจะจดัให้มีการพิจารณาจดัหา Successor ของทกุหน่วยงาน ให้ครบถ้วน
กบัทกุตําแหน่งงานท่ีสําคญัและจําเป็น อยา่งตอ่เน่ือง เป็นประจํา 

สว่นท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 
- Risk Management ควรมีหวัข้องานเพิ่มเติมในขอบเขตงานของ Risk Management คือ ให้ความสําคญัเก่ียวกบั

เร่ืองความเส่ียง อนัเกิดจากพนกังาน (ทจุริต) 
- บริษัทควรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่เพิ่มเติม และกําหนดนโยบายหรือมาตรการใน

การควบคุมภายในในกระบวนการท่ีอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน และเน้นยํา้ให้พนักงานรับทราบ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสะอยา่งทัว่ถงึ  

สว่นท่ี 3 การควบคมุการปฏิบติังาน - ไมมี่ 
 
สว่นท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 

- ไม่ทราบว่าในปัจจบุนับริษัทมีการควบคมุภายในท่ีนําระบบหรือเทคโนโลยีท่ีมีการแจ้งเตือนธุรกรรมท่ีผิดปกติแบบ
อตัโนมติัได้มากน้อยเพียงใด หากมีแล้วและเพียงพอเหมาะสมก็เป็นสิง่ท่ีดี แตถ้่ายงัมีไมเ่พียงพอควรดําเนินการ 

สว่นท่ี 5 ระบบการติดตาม 
- เร่ือง IT Audit เป็นเร่ืองสําคญั ซึง่จะช่วยให้การควบคมุภายในของบริษัทมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบโปรดพิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบัผลการประเมินการควบคมุภายในของ

บริษัท ประจําปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น 
 

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  (คะแนน 89.31%) 

ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ   

ในการดําเนินงานท่ีครอบคลมุถงึ 
1.1.1 การปฏิบติัหน้าท่ีประจําวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
1.1.2 การปฏิบติัตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

1.2 มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ   
ท่ีครอบคลมุถงึ 
1.2.1 มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนกังาน ท่ีเหมาะสม 
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
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ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กร 1 

1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการส่ือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็นประจําทุกปี  รวมทัง้   
มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ   

(compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1    มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
1.4.2    มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
1.4.3    มีการแก้ไขการกระทําท่ีขดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลา 

อนัควร 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กาํกับดแูล (Oversight) และพัฒนาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน  
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอํานาจเฉพาะของคณะกรรมการ

ไว้อยา่งชดัเจน 
2.2 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของผู้บริหารและพนกังาน 
2.3 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎ

บตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่
รายงานทางการเงิน 

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถขอ
คําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั
หน้าท่ีอยา่งแท้จริง เช่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุย
พินิจและปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

                                                 
1 บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้การสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการส่ือสาร และการติดตาม 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการส่ังการและความรับผิดชอบ  
ที่เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ  

3.1 ผู้ บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ี   
ในส่วนงานท่ีสําคัญ ซึ่งทําให้เกิดการตรวจสอบถวงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

3.2 ผู้ บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ี   
ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมลู 

3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม   

และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันัน้อยา่งสม่ําเสมอ 
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัต่อบคุลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการ

จดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถงึ การส่ือสารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม
อยา่งทนัเวลา 

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) 
และการฝึกอบรม 

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

ขององค์กร 
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคมุ

ภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจําเป็น 
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั  

ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาว   
ของบริษัท 

5.3 คณะกรรมการและผู้ บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกับ
ความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการควบคมุภายในด้วย 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติัหน้าท่ีของบคุลากรแต่ละ
คน 
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6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้   
ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่า
เหมาะสม และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีสําคัญ เช่น ผู้ ใช้รายงานทางการเงิน   
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถงึกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง 
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุติัและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและ

พนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 
7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่ว

ทัง้องค์กร 
7.1 บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ  

ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานตา่งๆ   
 

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึง่รวมถงึความเส่ียง
ด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง 
7.4 บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 

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

8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
8.1 บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํารายงานทางการเงินเทจ็ 

การทําให้สญูเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชนั การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override 
of internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีสําคญั  
การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว  
รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่ลกัษณะ
สง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง จนทําให้เกิด
แรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัท
ดําเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 
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8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และ

รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 
9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และ

รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 
9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการ

เงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏบัิตงิาน (Control Activities)  (คะแนน 92.40%) 

ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

10.1 มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความ
ซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ 

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น 
มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกําหนด
ขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และลําดบัชัน้การอนุมติัของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมติัของผู้บริหารแต่ละระดบัขัน้ตอนในการอนุมติั
โครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอน
การเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสําหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนมุติัธุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว 
เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม การคํา้ประกนั บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้วว่า มีการปฏิบติั
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนีต้าม
กําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ 
automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หน่วยธุรกิจ  
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 
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ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบ   
ซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

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

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่ วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกนัระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคมุ
ทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กําหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัต ิ

เพ่ือให้นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏบัิตไิด้ 
12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

บคุคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ 
12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั และพิจารณาโดยถือ

เสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้กําหนดแนวทางให้บุคคล   

ท่ี                 บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

12.5 บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดยผู้บริหารและพนกังาน 
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึง

การครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)  (คะแนน  95.83%) 

ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

13. องค์กรมีข้อมูลที่ เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่
กาํหนดไว้ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวข้อง
ตอ่งาน 

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู 

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างข้อมลู   
ท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ 

13.4 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจําเป็น
และเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด 

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงั
เก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็น
หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล 
เป็นต้น         

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
13.6.1   มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
13.6.2   กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไข

ข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 

14. องค์กรมีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ที่จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม  
เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสําคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลท่ีเป็น
ศนูย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อสอบถามข้อมลูจากผู้สอบ
บญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ      เป็นต้น  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี

เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน เป็นต้น 
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ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูล   
หรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

 

ส่วนที่ 5 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)  (คะแนน  94.58%) 

ที่ หลักเกณฑ์ที่ประเมนิ 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไป  
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตน
ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ   
และรายงานผู้ บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือ   
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษัท 

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และความสามารถ 

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รับผิดชอบ  
ซึ่งรวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพ่ือติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที   
หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีนยัสําคญั 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด เหตกุารณ์หรือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์

ทจุริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ี ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิมดําเนินการจัดการ
แล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัตอ่ 
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน  ผู้ถือหุ้น บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒิุ 5 ท่าน โดยมีนายไพฑรูย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้ มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นางสนุนัทา 
ตลุยธัญ (สิน้สดุวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559)  นายการุณ กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์ 
และนายวีรวฒัน์ ชติุเชษฐพงศ์ (ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559) เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ โดยได้หารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร สํานกัตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และกรรมการจากภายนอกอ่ืนท่ีไม่เป็นผู้บริหารตามวาระอนัควร และได้แสดง
ความเห็นรวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามท่ีพึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดําเนินงานต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 6 ครัง้ สรุปสาระสําคญัของผลการดําเนินงานและการให้ความเหน็ในเร่ืองตา่งๆ  ดงันี ้
 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี นโยบายบญัชีท่ีสําคญั รายงาน
ทางการเงินท่ีมีนยัสําคญั และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและประเดน็ท่ีตรวจพบ ร่วมกบั
ฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชี นอกจากนีไ้ด้มีการจดัประชมุเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 2 ครัง้ 
เพ่ือหารือเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท
ได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมทัง้การเลือกใช้นโยบายการบญัชีมี
ความสมเหตสุมผล 
   
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงและการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในและของผู้สอบบญัชี
เก่ียวกบัการประเมินระบบควบคมุภายใน สอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้
ข้อเสนอแนะท่ีจําเป็นเพ่ือการพฒันา ติดตามการปรับปรุงการปฏิบติังานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้พิจารณากระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี ท่ีจดัทําโดยใช้
หลกัเกณฑ์ตามฐานความเส่ียง (Risk–based Audit Plan) รวมทัง้ได้หารือกบัผู้บริหารสํานกัตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่าย
จดัการอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนัน้ในปี 2559 มีการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลการ
ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าโดยสว่นใหญ่สํานกังานตรวจสอบภายในได้
ปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนดไว้ 
 
การกาํกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคญัด้านการกํากบัดแูลการปฏิบติัตามแนวทางการต่อต้านทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ โดยกํากบัดแูลในเร่ืองขยายแนวทางปฏิบติัการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ของฝ่ายจดัการไปยงัลกูค้าและคู่ค้าให้
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เกิดความสมดลุ เช่น หลกัเกณฑ์การประเมินคู่ค้า จดัทํา Code of Conduct for Supplier กรอบแนวทางปฏิบติัในการงดรับ
ของขวญั เป็นต้น ตลอดจนกํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการเตรียมความพร้อมในการย่ืนขอรับรองใหม่ (Re-Certification) ในปี 
2560  
 
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ของฝ่ายจดัการอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนกํากับดแูลในเร่ืองการเตรียมความพร้อมของการทบทวนจรรยาบรรณการกํากับ
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ตามหลกัการ 
บริหารกิจการท่ีดี(CG Code) ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงใหม ่โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการสอบทานการปฏิบติังานของบริษัท ในเร่ืองการปฏิบติัตามแนวทางหลกัการบริหาร
กิจการท่ีดี (CG Code) เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะใช้
ประเมินในปี 2563 สําหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท  

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบติังานสําหรับปี 2559 ผลการประเมินด้านการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมจํานวน 2 ครัง้ เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบและปัญหาการ
ทํางานร่วมกบัฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้อง  

ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2560 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการ
ปฏิบติังาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกบัค่าบริการสอบบญัชีสําหรับปี 2560  ท่ีเสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้แตง่ตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั (ผู้สอบบญัชีหลกั) เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี 2560 และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 วงเงินไม่เกิน 
6,995,000 บาท และคา่สอบบญัชีสําหรับผู้สอบบญัชีรองของบริษัทย่อยท่ีจดัตัง้และจดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 
610,000 บาท 
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ความเหน็และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏบัิตหิน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองประจําปี 2559 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวมเป็นราย

คณะ ในวนัท่ี 24 มกราคม 2560 ซึง่แบบประเมินฯ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 การทําหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และสว่นท่ี 2 การปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับส่วนท่ี 2 แบ่งเป็น 6 ด้าน ดงันี ้               
1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  2) การสอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 4) การ
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี 5) การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ 6) การจัดทํารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้
ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
อยา่งเทา่เทียมกนั 
 
 
 

 
                                นายไพฑรูย์  ทวีผล 

                                                                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) รายการระหวา่งกนั 

12. รายการระหว่างกัน 
 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าพืน้ท่ีศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจอ่ืน             
ท่ีเก่ียวเน่ืองและสง่เสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความสําเร็จตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจท่ีผ่านมาของ CPN สว่น
หนึง่เป็นผลมาจากการท่ี CPN เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุม่เซ็นทรัล ซึง่เป็นผู้ นําในธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน โดยกลุม่เซ็นทรัล
มีธุรกิจท่ีหลากหลาย ทัง้ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายย่ีห้อและ
ผลิตภณัฑ์ และธุรกิจในกลุม่ดงักลา่วเป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีใหญ่และผู้ เช่าพืน้ท่ีร้านค้าในแต่ละศนูย์ของ CPN จึงอาจกลา่วได้ว่าธุรกิจ
ตา่ง ๆ ในกลุม่เซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั CPN ท่ีช่วยเพิ่มอตัราการเช่า และสร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้ารายอ่ืน ๆ ให้มา
เช่าพืน้ท่ีภายในศนูย์การค้าของ CPN ซึง่มีสว่นช่วยยืนยนัความสําเร็จของโครงการต่าง ๆ และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือ
หุ้นของ CPN จากความสมัพนัธ์ทางการค้าดงักลา่วข้างต้นระหว่าง CPN และกลุม่เซ็นทรัลซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จึงเป็น
จดุแข็งในการดําเนินธุรกิจของ CPN ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบัดแูลให้มีการทํารายการ           
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดการทํารายการระหวา่งกนักบักิจการและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยไว้ในงบการเงินประจําปี 2559 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทํารายการระหว่างบริษัทฯ กบักิจการในกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่ม             
จิราธิวฒัน์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายการระหว่างกันกับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

1. รายได้จากกิจการและบุคคลที่ เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีและการให้บริการสาธารณูปโภค
ภายในศนูย์การค้า รายได้จากการให้เช่าท่ีดิน รายได้ค่าบริหารงาน และรายได้อ่ืน ๆ จากค่าเบีย้ประกันภยั ค่าภาษีโรงเรือน 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมคํา้ประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน                   
ในปี 2559 รวมจํานวน 4,600 ล้านบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าและให้บริการพืน้ท่ีค้าปลีกภายในศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน อาคารท่ีพัก
อาศยั ศูนย์อาหาร สวนนํา้และสวนพกัผ่อน ท่ีตัง้อยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า ตลอดจนเป็นผู้ ให้บริการสาธารณูปโภค
ภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์ชัน้นําต่าง ๆ ซึง่เป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองและสง่เสริมธุรกิจของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีรายได้
จากรายการค้าท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจและเง่ือนไขการค้าทั่วไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ                    
ในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง นอกจากนี ้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารแบรนด์ชัน้
นําในศนูย์การค้าจะเป็นส่วนท่ีดึงดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้ามากขึน้ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ 
และ            ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เพ่ือเรียกเก็บจากกิจการและ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ดงันี ้ 

 อตัราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณปูโภค จากการให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการ   
ท่ีเก่ียวข้องกนั  จะเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกบัร้านค้าอ่ืนท่ีเช่าอยู่บริเวณติดกนัหรือใกล้เคียงกนั และอยู่ในชัน้
เดียวกนัจะมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการใกล้เคียงกนั ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าจะขึน้อยู่กบัทําเล ขนาดพืน้ท่ี รูปแบบการเช่า ระยะเวลา 
ท่ี เช่า และประเภทของการเช่า และเป็นไปตามหลกัการของรายการค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 
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 รายได้อ่ืน ท่ีเกิดขึน้จากการเรียกเก็บค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม 
คํา้ประกนั และค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าท่ีเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้านัน้ บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและลูกค้าทั่วไป โดยคิดจากต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลกัษณะการเช่าพืน้ท่ี และหลกัการของรายการค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป 

 รายได้จากการให้เช่าท่ีดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพฒันาศนูย์การค้าบนท่ีดินแปลงเดียวกนักบัโครงการ
ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการท่ีเหมาะสม ซึ่ง              
การพฒันาโครงการขึน้มาบนท่ีดินแปลงเดียวกันนัน้ จะดําเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ ซือ้หรือเช่าท่ีดินทัง้แปลง              
จากเจ้าของท่ีดิน และนําท่ีดินให้อีกบริษัทหนึง่เช่าหรือเช่าช่วงตามสดัสว่นพืน้ท่ีท่ีต้องการในราคาทนุบวกดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จริง หรือ               
ในราคาตลาดท่ีประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรายได้ในการให้เช่าท่ีดินจะได้รับการ
สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 

 รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ในโครงการศนูย์การค้า จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกนัตัง้แต่ขัน้ตอน
การออกแบบโครงการ โดยอตัราค่าเช่าจะคํานวณจากต้นทนุค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จริงและค่าใช้จ่าย     
ในการดําเนินงาน ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่าพืน้ท่ีใหญ่ในโครงการศนูย์การค้าจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 

 
  รายละเอียดรายได้จากกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

ลกัษณะรายการ กิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

มลูคา่
รายการ 
ระหวา่งกนั 
(ล้านบาท) 

1. บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ 
ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้  
อ่ื น ๆ  จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า พื ้น ท่ี ใ น
ศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานซึ่ง
เป็นรายการปกติธุรกิจท่ีมีเ ง่ือนไข
การค้าทัว่ไป 

2. บริษัทฯ ให้เช่าช่วงท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างบริเวณโครงการเซน็ทรัลเวิลด์ (9)  

3. บริ ษัทฯ  ใ ห้ เช่ าช่ ว ง ท่ี ดินบ ริ เ วณ
โครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ (10)  

1. Central Department Store Group (CDG) (1) กลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

1,669 
2. Central Food Retail Group (CFG) (2) 581 
3. Central Hardlines Group (CHG) (3) 289 
4. Central Online Group (COL) (4) 174 
5. Central Marketing Group (CMG) (5) 543 
6. Centara Hotels and Resorts Group (CHR) (6) 92 
7. Central Restaurants Group (CRG) (7) 427 
8. กิจการอ่ืน ๆ (8) บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือ
หุ้ น ร า ย ใ ห ญ่ 
กรรมการ  ผู้ บริหาร 
ห รื อ ผู้ มี อํ า น า จ
ควบคมุ 

825 
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หมายเหต ุ:  
(1)  CDG ดําเนินธรุกิจห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั, ห้างสรรพสินค้าเซน, ศนูย์การค้า
เซน็ทรัล เอ็มบาสซี, ซเูปอร์สปอร์ต, ห้างสรรพสินค้า La Rinascente และห้างสรรพสินค้า ILLUM เป็นต้น 

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

(3)  CHG ดําเนินธรุกิจสินค้าตกแตง่บ้านและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เพาเวอร์บาย, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์ และไทวสัด ุ
(4)  COL ดําเนินธรุกิจอปุกรณ์เคร่ืองเขียน หนงัสือ และออนไลน์ ประกอบด้วย ออฟฟิศเมท และบีทเูอส 
(5)  CMG ดําเนินธรุกิจบริหารและจดัการสินค้านําเข้าทัง้ท่ีเป็น International Brands และ House Brands ประกอบด้วย 
 -  กลุม่เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย เช่น Dorothy Perkins, Hush Puppies, G2000, Jockey, Lee, Miss Selfridge, Wrangler และ  
       Topshop Topman เป็นต้น 
 -  กลุม่เคร่ืองสําอาง เช่น CLARINS, Laura Mercier และ Illamasqua เป็นต้น 
 - กลุม่นาฬิกา เช่น Guess, Casio และ Nautica เป็นต้น 
 - กลุม่สินค้าเบด็เตลด็ เช่น Dyson, Tanita และ Kawai เป็นต้น 
(6)  CHR ดําเนินธรุกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา  
(7)  CRG ดําเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, 

Chabuton, Cold Stone Creamery, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace และ Tenya เป็นต้น 
(8)  กิจการอ่ืน ๆ เช่น ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น ฟจิู, เซน, อากะ, ห้องอาหารซากรุะ, เดอะบาร์บีคิวพลาซา, ไทยพรีวิลเลจเฮลธ์แคร์ สปา, 
เดอะ บอดี ้ช็อป และรากาซเซ เป็นต้น 
(9)  กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ กบั บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
เวิลด์ จํากัด จํานวนประมาณ 2.53 ไร่ ระยะเวลา 29 ปี สัญญาสิน้สุดวันท่ี 22 ธันวาคม 2575 เพ่ือพัฒนาโรงแรม ท่ีจอดรถ และ 
Convention Hall อตัราคา่เช่าระหวา่งกนัเป็นไปตามหลกัการคํานวณค่าเช่าท่ีดินของบริษัทฯ และต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีการคิดค่า
เช่าเป็น 2 สว่น คือ คา่เช่าช่วงจ่ายลว่งหน้าในปีท่ีทําสญัญา และคา่เช่าช่วงรายปี 
(10)  บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากดั ได้ทําสญัญาให้เช่าช่วงท่ีดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ แก่บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จํากดั 
เพ่ือพฒันาธรุกิจโรงแรม จํานวน 2 ไร่ 73 ตารางวา สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 27 กนัยายน 2586 ระยะเวลาประมาณ 27 ปี 2 เดือน และสิทธิ
ในการต่ออายสุญัญาเช่าช่วงอีก 10 ปี รวมประมาณ 37 ปี 2 เดือน โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนสิทธิการเช่าช่วงรวม 62 ล้านบาท
ตลอดระยะเวลาการให้เช่าช่วง ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 
 

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายในการเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้า คา่เช่าท่ีดิน 
และคา่ใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายให้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 1,181 ล้านบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 การเช่าท่ีดินจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าบนท่ีดินแปลง
เดียวกันกับโครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาด
โครงการท่ีเหมาะสม ซึง่การพฒันาโครงการขึน้มาบนท่ีดินแปลงเดียวกนันัน้จะดําเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ ซือ้
หรือเช่าท่ีดินทัง้แปลงจากเจ้าของท่ีดิน และนําท่ีดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสดัส่วนพืน้ท่ีท่ีต้องการในราคาทนุ
บวกดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จริง หรือในราคาตลาดท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ/หรือ หน่วยงานอ่ืน
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ใดท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็น
ประจําทกุปี 

 การเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้า ในบางโครงการท่ีบริษัทฯ มีการร่วมลงทนุกบัห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคาร           
จะถกูแบ่งเป็น 2 สว่นคือ อาคารศนูย์การค้าและอาคารห้างสรรพสินค้า ซึง่ในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่
จากส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าเพ่ือพัฒนาเป็นพืน้ท่ีขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีจะได้รับเป็นรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ เทียบกบัต้นทนุค่าเช่าพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กบัห้างสรรพสินค้าเป็นหลกั ซึง่จะมีการตกลงค่าตอบแทนในการ
ให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลกัการเดียวกนักบักรณีท่ีบริษัทฯ ให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่
แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพืน้ท่ีใหญ่จะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
เป็นประจําทกุปี     

 การว่าจ้างกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ โดยการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณา
จากประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก และความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็น
สําคญั โดยผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่ท่ีปรึกษาทางธุรกิจซึง่เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนันัน้เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง
ของผู้ให้บริการจดัสรรตามการให้บริการ 

 การทําประกนัภยักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบ
จากการเสนอราคาของนายหน้าประกันท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากท่ีสดุ โดยเปรียบเทียบราคา
ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี  ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีไม่มีผู้ เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติทํารายการในราคา
เทียบเคียงกบัปีท่ีผา่นมา โดยขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการทําประกนัและสภาวะตลาดด้านการประกนัในขณะนัน้ 

 การว่าจ้างด้านการจดัการ IT Infrastructure กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุใน
ด้าน IT Infrastructure ทัง้ในเชิงการลงทนุ การบริหารงานระบบ และการพฒันาบคุลากร ก่อให้เกิดการประหยดัเน่ืองจากขนาด 
(Economy of Scale) ตลอดจนมีอํานาจในการต่อรองทําธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้าน IT ทัง้นี ้เง่ือนไขและค่าใช้จ่ายในการบริการ
คํานวณตามต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด และไม่สงูกว่าค่าบริการท่ีบริหารโดย CPN โดยกําหนดให้มีการ
ทบทวนอตัราคา่บริการเฉล่ียเพ่ือกําหนดเป็น Baseline และจะมีการทบทวนทกุ 2 ปี  

 

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

จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพ่ือเป็นท่ีตัง้ศนูย์การค้าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า  

2.2 บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีในอาคารบางสว่น ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลท่ีมีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในโครงการ 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพ่ือนําพืน้ท่ีมาพัฒนาเป็นพืน้ท่ีขาย
เพิ่มเติมจากสว่นท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิการเช่าท่ีดิน  

2.3 บริษัทฯ เช่าช่วงท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัล  พลาซา ลาดพร้าว กบั บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา 
จํากดั (“CID”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีกลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) 
โดยเช่าช่วงเป็นระยะเวลา 20 ปี สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 18 ธันวาคม 2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CID 
ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 16,178.32 ล้านบาท ซึ่งรายการดงักล่าวได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีส่วน 
ได้เสียในท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2552 
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2.4 บริษัทฯ ว่าจ้างให้ HCDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลท่ีมีกลุ่มจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารและท่ี
ปรึกษาในการบริหารงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ  
ทัง้นี ้กรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการให้บริการของ HCDS เป็น
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากประสบการณ์อนัยาวนาน และความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกเป็น
อย่างดีของ HCDS  ประกอบกบัราคาและเง่ือนไขท่ี HCDS เสนอเรียกเก็บค่าบริการมีความสมเหตสุมผล  โดยรายละเอียด
ของรายการเป็นไปตามสารสนเทศท่ีเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 

2.5 โรงแรมเซ็นทาราอดุรธานี (เดิมช่ือ “โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ซือ้กิจการมาพร้อมกบัโครงการ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี (เดิมช่ือ “ศนูย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) เม่ือปี 2552  บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัท 
โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ CHR ท่ีมีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหารงาน
โรงแรม โดยอตัราค่าบริหารงานท่ีเรียกเก็บระหว่างกนัเป็นไปตามราคาตลาด ท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปเทียบเคียงได้กบัการทํา
รายการกบับคุคลอ่ืน 

2.6 บริษัทฯ เช่าท่ีดินจาก บริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากดั (“Vantage”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลท่ีมีกลุ่มจิราธิวฒัน์
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2586 เพ่ือพฒันาเป็นศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เวสต์เกต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ Vantage ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
5,099 ล้านบาท ซึ่งรายการดงักล่าวได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีส่วนได้เสียในท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี                 
7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กับ Vantage 
เพ่ือให้ Vantage ขายท่ีดินดงักล่าวให้กลุ่มบริษัท IKANO เพื่อก่อสร้าง IKEA Store โดย Vantage ตกลงจะจ่ายคืน
ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีในส่วนท่ีบริษัทได้จ่ายไปแล้วตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าท่ีดินให้กับบริษัทฯ จํานวน
ประมาณ 120 ล้านบาท 

2.7 บริษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต กับบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด 
(“CDS”) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลท่ีมีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย การเช่าช่วงท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ระยะเวลา 41 ปี สญัญาสิน้สดุวนัท่ี  6 มิถนุายน 2599 การเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวลั ภูเก็ต บางส่วน (ไม่รวมพืน้ท่ีส่วนท่ีเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) การรับโอนกรรมสิทธ์ิงานระบบ และการรับโอน
กรรมสิทธ์ิอปุกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายปี และค่ารับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีบริษัทฯ ต้อง
จ่ายให้แก่ CDS ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,166 ล้านบาท  

2.8 บริษัทฯ มีการซือ้สินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ กลุ่ม COL เช่น วสัดุและอุปกรณ์สํานักงาน             
ตา่ง ๆ กลุม่ CHR เช่น บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม่ CRG เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืม และกิจการอ่ืน ๆ ท่ีมีบคุคล                    
ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุม ซึ่งการทํารายการระหว่างกัน
ดงักลา่วเป็นไปเพ่ือสนบัสนนุรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปเทียบเคียงได้กบัการทํารายการกบับคุคล
อ่ืน และมีการปฏิบติัตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

2.9 บริษัทฯ ทําประกันภัยศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน เพ่ือคุ้มครองความเส่ียงภัยอนัมีสาเหตุมาจาก อบุติัเหต ุ
อุบติัภัย และภัยอ่ืน ๆ และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกันภัยกับบริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีกลุ่ม                        
จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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2.10 บริษัทฯ วา่จ้าง บริษัท อาร์ ไอ เอส จํากดั (“RIS”) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซน็ทรัลท่ีมีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
เป็นผู้ ให้บริการจดัการ IT Infrastructure ได้แก่ การจดัหาและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
จําเป็น ได้แก่ อปุกรณ์ Hardware และ Software ต่าง ๆ การบํารุงรักษาและการควบคมุการใช้งานให้สามารถรองรับการใช้
งานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ (Service Desk) และ Hardware 
แก่บริษัทฯ  

 
3. การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทกุรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกบักิจการหรือบคุคล                     
ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 กรณีการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยกู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ ได้ในกรณีท่ีมีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกนับริษัทย่อย

สามารถให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทฯ ได้ หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจากเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการดําเนินงานและบริษัท
ฯ มีความต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทย่อย โดยจะเปิดเป็นบญัชีเดินสะพดัระหว่างกนั และจดัทําตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐาน
การกู้ ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ถัวเฉล่ียของตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัทฯ โดยผู้ อนุมัติ
รายการระหวา่งกนั ได้แก่ ผู้บริหารสงูสดุของสายงานการเงินและบญัชี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามลําดบั  

 กรณีการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต ่50% แตน้่อยกวา่ 99.99%)  
 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหลง่เงินกู้ของตวัเอง เว้นแตก่รณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน บริษัท

ร่วมค้าจะกู้ จากผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี 
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ และมีการจัดทําตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลกัฐานในการกู้ ยืม
ระหวา่งกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียของตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัทฯ 

 กรณีการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกวา่ 50% หรือกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั) 
 บริษัทฯ ไมมี่นโยบายท่ีจะให้บริษัทร่วมซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นท่ีต่ํากว่า 50% หรือกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

กันกู้ ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีการถือหุ้ นในสัดส่วนท่ีต่ํากว่า 50% รวมถึงกิจการและบุคคล            
ท่ีเก่ียวข้องกนัตามระเบียบหากมีการให้บริษัทร่วมกู้ ยืมเงิน ต้องผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจดัทําตัว๋
สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานการกู้ ยืมระหว่างกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมแก่ลกูค้าชัน้ดีของ
ธนาคาร 
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รายการกู้ ยืมและให้กู้ ยืมกบักิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
ประเภทรายการ ณ 31 ธนัวาคม 2559 จํานวนเงิน (ล้านบาท) หมายเหต ุ
1. เงินกู้ ยืม     
      1) เงินกู้ ยืมจากบริษัทยอ่ย (1) 19,216  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
      2) เงินกู้ ยืมจากบริษัทและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกนั (2) 

-  งบการเงินรวม 

2. เงินให้กู้ ยืม (3)    
      1) เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย 12,590  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
      2) เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมค้า -  งบการเงินรวม 

  หมายเหต ุ:  
(1) เป็นการกู้ ยืมประเภทไม่มีหลกัประกนั และมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียของตราสารหนี ้
ท่ีออกโดยบริษัทฯ 

(2) เป็นการกู้ ยืมประเภทไม่มีหลกัประกนั และมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมแก่ลกูค้า
ชัน้ดีของธนาคาร 

(3) เป็นการให้กู้ ยืมประเภทไม่มีหลกัประกนั และมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียของตราสาร
หนีท่ี้ออกโดยบริษัทฯ  

 

4. การคํา้ประกันหนีส้นิให้กับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

  บริษัทฯ มีนโยบายคํา้ประกนัให้แก่บริษัทย่อย ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลกัประกนั
เพื่อคํา้ประกนัหนีส้ ินใด ๆ ให้กบับริษัทย่อย บริษัทฯ จะคํา้ประกนัให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านัน้ และมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการคํา้ประกนัจากบริษัทนัน้ ๆ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระการคํา้ประกนัแก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยู ่2 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทภาระการคํา้ประกนั จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
1. ภาระการคํา้ประกนัเงินกู้ ให้กบับริษัทยอ่ย   
      - กองทนุรวมธุรกิจไทย 5 107 
2. ภาระการคํา้ประกันวงเงินคํา้ประกันสาธารณูปโภคของ   
บริษัทยอ่ยกบัธนาคารพาณิชย์ไทย 

167 

ขัน้ตอนการอนุมัตทิาํรายการที่เก่ียวโยงกัน  
  การทําธุรกรรมกบักิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ จะต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุติัตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบติังานของบริษัทฯเช่นเดียวกบัการทําธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ มีอํานาจตามสายงานท่ีรับผิดชอบและ
เก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ โดยผู้ รับผิดชอบและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการจะต้องทําหน้าท่ีพิจารณาว่าการทํารายการมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับ
บคุคลภายนอก และการทําธุรกรรมเป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้การอนมุติัการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ กําหนดให้รายการ
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ปกติธุรกิจและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีการดําเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกําหนด อยู่ในอํานาจ
ของฝ่ายจดัการในการพิจารณารายการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบขัน้ตอนการอนมุติัของบริษัทฯ  สว่นรายการประเภทอ่ืน ๆ 
จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีสํานกัเลขานกุารบริษัทช่วยกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการรวบรวมและสรุปรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็น
ระยะ ๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการออกประกาศว่าด้วยเร่ือง “นโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน” และมีการส่ือสารให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่ายนําไปปฏิบัติ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทุก ๆ สิน้ปีว่า ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการทํา
รายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว  
โดยการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ จะถกูตรวจสอบจากสํานกัตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
ผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

 เน่ืองจากการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เป็นรายการค้าท่ีเกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ ดงันัน้ การ
ทําธุรกรรมกบักิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัจึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้อีกอย่างต่อเน่ืองในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการ
เก่ียวกบัการพฒันาศนูย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุม่เซน็ทรัล ซึง่เป็นจดุแข็งท่ีช่วยสง่เสริมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จและเป็นผู้ นําในตลาดตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทัง้นี  ้นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันยังคง                          
ยดึหลกัการเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมาคือ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปและยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบติัให้กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1. การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซน็ทรัล 
*** เป็นหลกัการท่ีเปิดเผยและถือปฏิบติัตัง้แตบ่ริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือปี 2538 *** 

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

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

ศนูย์การค้าร่วมกับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งซือ้หรือเช่าท่ีดินทัง้แปลงจากเจ้าของท่ีดิน                   
เม่ือออกแบบโครงการแล้วเสร็จ บริษัทท่ีเป็นผู้ ซือ้หรือเช่าท่ีดินจะขายหรือให้เช่าท่ีดินให้อีกบริษัทหนึ่ง ตามสดัสว่นพืน้ท่ีท่ีแต่ละ
บริษัทใช้พฒันาโครงการของตนเอง (ตา่งฝ่ายตา่งรับผิดชอบคา่ท่ีดินในสว่นของตนเอง) 

 การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาทนุบวกต้นทนุของเงินลงทนุ  
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 1.2   การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า กับอาคารห้างสรรพสนิค้า หรือ Business Unit (BU) ต่าง ๆ 
 หลกัการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินส่วนท่ีอาคารของตนตัง้อยู่ ดงันัน้ ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบ                   
คา่ก่อสร้างอาคารในสว่นของตนเองด้วย 

 การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีวิศวกรท่ีปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้ คํานวณค่าก่อสร้าง
และงานระบบให้เป็นไปตามสดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานจริงอยา่งยติุธรรม  

 1.3  การก่อสร้างพืน้ที่ร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพืน้ที่รอบนอกอาคารศูนย์การค้า (Landscape) 
 หลกัการ :   

-    บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคารท่ีจอดรถ และพืน้ท่ีรอบนอกอาคารศนูย์การค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบ
ต้นทนุพืน้ท่ีสว่นร่วมทัง้หมด โดยถือเป็นการบริการให้แก่ลกูค้าท่ีมาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า  
-    ห้างสรรพสนิค้า หรือ BU ตา่ง ๆ จะช่วยออกคา่ก่อสร้างตามแนวทางปฏิบติัดงันี ้ 

1) อาคารท่ีจอดรถ : ช่วยออกคา่ก่อสร้างไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของคา่ก่อสร้างในสว่นท่ีห้างสรรพสินค้า และ BU 
ตา่ง ๆ ต้องจดัให้มีตามกฎหมาย  

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

 1.4  การเช่าหรือให้เช่าพืน้ที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า 
 หลกัการ : บริษัทฯ อาจมีการเช่าหรือให้เช่าพืน้ท่ีใหญ่กบัห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการตกลง

คา่ตอบแทนในการให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบโครงการ  
 การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุค่าท่ีดินและค่าก่อสร้าง รวมต้นทนุของเงินลงทนุ และค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน 

2. การคดิค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค 
 หลกัการ : การคิดราคาค่าเช่าพืน้ท่ีระยะสัน้ หรือค่าเช่าพืน้ท่ีระยะยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค                      
จากร้านค้าท่ีเป็นของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า หรือพืน้ท่ีเช่าในการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ 
ของบริษัทฯ จะกําหนดราคาโดยใช้หลกัการเทียบเคียงกบัการกําหนดราคาพืน้ท่ีสําหรับลกูค้าชัน้ดี โดยพิจารณาถึงทําเลท่ีตัง้ 
ขนาดพืน้ท่ี รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า ประเภทของการเช่า ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับนอกจากราคาค่าเช่า 
ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณปูโภค ศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจร่วมกนัในอดีตจนถงึปัจจบุนั 
 การกําหนดราคาและเง่ือนไข : กําหนดราคาโดยใช้หลกัการเทียบเคียงกบัการกําหนดราคาพืน้ท่ีสําหรับลกูค้าชัน้ดี  

 “ลกูค้าชัน้ดี” หมายถึง ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพสงูซึ่งมีการเช่าพืน้ท่ีจํานวนมาก หรือมีการเช่าพืน้ท่ีในหลายโครงการ และ              
มีสว่นสนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ  
 เน่ืองด้วยกลุม่เซน็ทรัลมีการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริษัทฯ หลากหลายประเภทและอาจมีการทํารายการระหว่าง
กนั ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้าท่ีมีศกัยภาพ ช่วยสนบัสนนุ
ต่อความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน  ดังนัน้ บริษัทฯ จึงยังคงมีการทํารายการระหว่างกันอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยในการพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองราคาและเง่ือนไข บริษัทฯ ยงัคงคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั 
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3. การเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
“ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม                 

คํา้ประกนั และคา่บริการตา่ง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่าพืน้ท่ี 
หลกัการ : ในการดําเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกิดขึน้ ซึง่โดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายเหล่านีโ้ดยคํานวณจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงในการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้ อตัราท่ีเรียกเก็บจะขึน้อยู่กบั
ประเภทของการเช่า และลกัษณะการเช่าพืน้ท่ีซึง่อตัราท่ีเรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัลกูค้าทัว่ไป  

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

4. การทาํประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุ่ม 
หลกัการ : ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้าประกัน              

แตล่ะราย โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบริษัทนายหน้าประกนั ซึง่ในขัน้ตอนการพิจารณาคดัเลือกจะต้องไม่มี
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีสว่นได้เสียและเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัเข้าร่วมพิจารณา 

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

5. การจัดซือ้-จัดจ้าง 
“การจดัซือ้” หมายถงึ การจดัซือ้วสัด ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือสนิค้า รวมทัง้การเช่าและเช่าซือ้ 
“การจดัจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้ รับเหมาหรือผู้จดัทํา ดําเนินการผลิต จดัทํา จดัการ จดัประกอบหรือ

ก่อสร้าง ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนเสร็จสิน้เป็นชิน้งาน รวมทัง้การให้บริการตา่ง ๆ การจ้างเหมาบริการและการขนสง่ 
ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึงการจดัซือ้พสัด ุหรือจดัจ้างผู้ รับเหมาเข้าก่อสร้างอาคารและติดตัง้อปุกรณ์ส่วนควบ สําหรับ

งานบริหารโครงการก่อสร้างด้วย 
หลกัการ : ปฏิบติัตามระเบียบและวิธีการจดัซือ้-จดัจ้างของบริษัทฯ ซึง่ในการพิจารณาคดัเลือกผู้ขาย หรือผู้ รับเหมา  

จะดําเนินการตามระเบียบดงักลา่วด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการจดัซือ้-จดัจ้างท่ีกําหนดไว้ โดยในขัน้ตอน
การพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันเข้าร่วม
พิจารณา  

การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้ เสนอราคาท่ีมีราคาและ
เง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ มากท่ีสดุ 
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