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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ประวัติความเป็นมา 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ CPN) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและบริหารศนูย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2538 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้สิน้ 2,244,000,000 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จ ากดั 
และบคุคลในตระกลูจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่  

CPN ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องในรูปแบบโครงการ 
อสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย อาคารส านักงานโรงแรม และที่พักอาศัย เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ให้กบัโครงการ โดย ณ สิน้ปี 2560 CPN มีอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วยศนูย์การค้า 32 แห่ง อยูใ่น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14 แหง่ และในตา่งจงัหวดั 18 แหง่ อาคารส านกังาน 7 แหง่ ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แหง่ คือ 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโครงการที่พกัอาศยั 1 แห่งในกรุงเทพฯ 
นอกจากนี ้CPN ยงัมีการลงทนุในทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทนุรวมสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) 

 
วิสัยทัศน์ 

 “ผู้พฒันาศนูย์การค้าในระดบัภมูิภาคที่ได้รับการช่ืนชมสงูสดุจากทกุคน  และไม่หยดุนิ่งในการสร้างประสบการณ์

แหง่ความสขุในระดบัโลก” 

พันธกิจ 
CPN มีพนัธกิจ 4 ประการท่ีต้องด าเนินการเพื่อบรรลวุิสยัทศัน์ขององค์กร คือ 

1. เป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าที่ทกุคนช่ืนชม (Most Admired Retail Developer of All Stakeholders) 
“เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การคา้ทีท่กุคนชื่นชม โดยสร้างคณุค่าทีโ่ดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมายของทกุคน” 

• เป็นศนูย์การค้าที่นกัลงทนุเลอืก โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและยัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และพนัธมิตร 

• เป็นศนูย์การค้าที่ลกูค้าเลอืก โดยสร้างประสบการณ์แหง่ความสขุให้กบัลกูค้า 

• เป็นศนูย์การค้าที่ผู้ เช่าและคู่ค้าเลือก โดยสร้างความส าเร็จทางธุรกิจร่วมกนั ควบคู่ไปกบัการสร้างความสมัพนัธ์   
ในระยะยาว  

• เป็นศูนย์การค้าที่พนกังานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาตนเอง และการเติบโตทางหน้าที่การงาน 
ตลอดจนสร้างสงัคมการท างานท่ีมีความรักความผกูพนักนั 

• เป็นศนูย์การค้าที่สงัคมและชมุชนเลอืก โดยพฒันาศนูย์การค้าที่มีความโดดเดน่เป็นท่ีภมูิใจของชมุชน ควบคูไ่ปกบั
การดแูลสิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชน 
 

2. เป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าที่ไมห่ยดุนิ่ง (Dynamic Retail Developer) 
“เป็นผู้พฒันาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดน่ิงในการพฒันาศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ มีร้านค้าใหม่ที่หลากหลายและทนัสมัย 
ตอบสนองวิถีชีวิตทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย” 
CPN ตระหนกัดีวา่ ความไมห่ยดุนิ่งของลกูค้าคือความท้าทายที่ส าคญั ลกูค้ามีความคาดหวงัที่สงูขึน้ มีความต้องการที่

ซบัซ้อนมากขึน้ เข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึน้ ความไม่หยดุนิ่งของ CPN จะเป็นสิ่งที่ผลกัดนัให้ศนูย์การค้าภายใต้การบริหาร
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ของ CPN มีความทนัสมยัที่สดุ และสามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลกูค้าได้ดี โดยการพัฒนา
ศนูย์การค้ารูปแบบใหม ่การสรรหาร้านค้าใหมท่ี่มีความทนัสมยัและตรงกบัความต้องการลกูค้าเข้ามาอยูใ่นศนูย์การค้าอยา่ง
ต่อเนื่อง การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น 
แตกต่าง และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้า ตลอดจนการผสานพลงักบับริษัทในเครือเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าควบคูไ่ปกบัการสร้างความประทบัใจสงูสดุให้กบัผู้ใช้บริการ 

 
3. เป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าระดบัภมูิภาค (Regional Retail Developer) 

“เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การคา้ทีมี่ศกัยภาพในการเป็นผูน้ าในระดบัภูมิภาคและเป็นทีจ่บัตามองในตลาด” 
CPN มุง่มัน่ที่จะเติบโตอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยืน การเติบโตเป็นองค์กรระดบัภมูิภาคคือก้าวตอ่ไปของ CPN ดงันัน้ CPN 

จึงมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าที่เป็นท่ีรู้จกัและมีโครงการท่ีประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วในภมูิภาคนี  ้CPN ได้ระบุ
ตลาดที่จะขยายธุรกิจไปอยา่งชดัเจน บนพืน้ฐานความรอบคอบ มีกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และแผนการสร้างพนัธมิตรที่สามารถ
ตอบสนองกบัโอกาสทางธุรกิจได้อย่างทนัท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศกัยภาพ 
และความพร้อมที่จะสามารถด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศได้ตามเป้าหมาย 

 
4. เป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสขุที่เหนือกวา่ (World-Class Rewarding Experience) 

“เป็นศูนย์การค้าทีลู่กค้าเลือกจะมา เพือ่สมัผสัประสบการณ์ความสขุในการช้อปป้ิงที่เหนือกว่าคู่แข่งในทกุตลาดที่เปิด
ด าเนินการ” 
CPN ตระหนักอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเท่านัน้ แต่ยังเป็นผู้ สร้างประสบการณ์แห่ง

ความสขุให้กบัทกุคน ดงันัน้ ทกุองค์ประกอบในศนูย์การค้า CPN จะค านงึถึงผู้ใช้บริการเสมอ ไมว่า่จะเป็นการคดัสรรร้านค้า
ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การจดักิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน  
CPN เช่ือว่ามาตรฐานที่สงูและเป็นสากลจะเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรเป็นผู้น าในตลาดได้ ความเป็นระดบัสากลและระดบัโลก 
(World–Class) จึงเป็นสิง่ที่ CPN มุง่มัน่มาตลอดและเช่ือมัน่วา่การสร้างประสบการณ์แหง่ความสขุในระดบัสากล จะเป็นสิ่ง
ที่ท าให้ CPN ก้าวขึน้เป็นหนึง่ในผู้น าด้านการพฒันาศนูย์การค้าระดบัภมูิภาคได้ในอนาคต 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปี 2560 

• CPN ประกาศร่วมทนุกบั DTC พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use Development)  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 27กมุภาพนัธ์ 2560 มมีติอนมุตัิการท ารายการได้มาและ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์การร่วมทนุระหวา่ง CPN กบับริษัทดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) (DTC) เพื่อลงทนุในการ
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ประกอบด้วย โรงแรม ที่พกัอาศยั ศนูย์การค้า และอาคารส านกังาน 
บนที่ดินบริเวณหวัมมุถนนสลีมและถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดินประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 2.72 
ตารางวา ภายในวงเงินลงทนุของ CPN ไมเ่กิน 17,393 ล้านบาท โดยเร่ิมทยอยลงทนุตัง้แตปี่ 2560-2567 

• CPN ประกาศร่วมทนุเพื่อพฒันาโครงการธีมปาร์คภายในศนูย์การค้าเซ็นทรัลภเูก็ต  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่ 4/2560 เมื่อวนัท่ี 31พฤษภาคม 2560 มีมติอนมุตักิารร่วมทนุเพื่อพฒันา
โครงการธีมปาร์คภายในศนูย์การค้าเซ็นทรัลภเูก็ต โดยได้จดัตัง้บริษัทร่วมทนุ คือ บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชัน่ จ ากดั 
ซึง่ถือหุ้นโดยบริษัทบางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (ซึง่ CPN ถือหุ้นทางอ้อมผา่นบริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อยละ 
99.99) สดัสว่นร้อยละ 51 และบริษัท ไรท์แมน จ ากดั ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 49 ส าหรับมลูคา่การลงทนุในโครงการ
เทา่กบั 550 ล้านบาท 
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• บริษัทฯ ซือ้หุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จ ากดั เพื่อได้มาซึง่สทิธิการเชา่ช่วงที่ดินส าหรับรองรับการขยายธุรกิจ  
CPN ได้ซือ้หุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จ ากดั จ านวน 26 ล้านหุ้นจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 
คิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิการเช่าช่วงที่ดินในอ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ ส าหรับรองรับการขยายธุรกิจ โดย CPN ได้ท าสญัญาเมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560เป็นไปตามมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

• จดัตัง้บริษัทร่วมทนุ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  
CPN ร่วมกบั บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั จดัตัง้บริษัทร่วมทนุ ช่ือ บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ขึน้ เพื่อศกึษาโอกาสทางธุรกิจในอนาคตร่วมกนั โดยแบง่สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 50:50 
ในบริษัทร่วมทนุ ซึง่จดัตัง้ขึน้ด้วยทนุจดทะเบียน 100,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามญั 1,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
100 บาท 

• คดีเรียกคา่สนิไหมทดแทนจากเหตเุพลงิไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ จากบริษัท เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
สิน้สดุลง  
ศาลฎีกาในคดเีรียกคา่สนิไหมทดแทนจากเหตเุพลงิไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ในปี 2553 จากบริษัท เทเวศ
ประกนัภยัจ ากดั (มหาชน) ตามกรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองความเสีย่งภยัทกุชนิด มีค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ฎีกา และ
ไมรั่บฎีกาของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ท าประกนัภยัการกอ่การร้ายวงเงิน 3,500 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์
หนึง่ และได้ด าเนินการเรียกคา่สนิไหมทดแทนตามกรมธรรม์ดงักลา่ว โดยกองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ซึง่เป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ และเป็นเจ้าของสทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ได้รับเงินคา่สนิไหมดงักลา่วในเดือนกนัยายน 
2560 เรียบร้อยแล้ว 

• สมาชิกดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) เป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนั   
CPN ได้รับคดัเลอืกเป็นสมาชิกของดชันคีวามยัง่ยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจ าปี 2560 
กลุม่ดชันี DJSI Emerging Markets หรือกลุม่ตลาดเกิดใหม่ ในหมวดอตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Real 
Estate) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 4  

• ทริสเรทติง้เพิ่มอนัดบัเครดิตองค์กรเป็น ‘AA’ ด้วยแนวโน้ม ‘คงที’่  
ทริสเรทติง้เพิ่มอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัของ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) เป็นระดบั “AA” จากเดิมที่ระดบั “AA-” สะท้อนถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรับตวัดีขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่องเป็นผลมาจากการด าเนนิงานท่ีแขง็แกร่งและแหลง่ที่มาของรายได้ที่แนน่อน สถานะความเป็นผู้น าใน
ธุรกิจนย์การค้า ตลอดจนผลงานในการบริหารศนูย์การค้าคณุภาพสงู กระแสเงินสดที่สม า่เสมอจากรายได้คา่เช่า
และบริการ รวมถงึนโยบายทางการเงินท่ีมีความระมดัระวงั และแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที”่  

• เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา ศนูย์การค้าล าดบัท่ี 31 
เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสม ยิง่ใหญ่แบบ “มหานครแหง่
อีสาน” ประกอบด้วยศนูย์การค้า โรงแรม และคอนโดมิเนียมตัง้อยูบ่นเนือ้ที่ 65 ไร่ มลูคา่การลงทนุกวา่ 5,100 ล้าน
บาท  

• เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ศนูย์การค้าล าดบัท่ี 32 
เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นศนูย์กลางการใช้ชีวิตของชาวจงัหวดัสมทุรสาครและ
สมทุรสงคราม และเป็นจดุหมายปลายทางของคนกรุงเทพฯ นกัเดินทางทอ่งเที่ยว และคนจงัหวดัใกล้เคยีง ตัง้อยู่
ริมถนนพระราม 2 ขาเข้ากรุงเทพฯ บนที่ดิน 100 ไร่ มลูคา่การลงทนุกวา่ 3,400 ล้าน 
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• เปิดขายคอนโดมเินียม 3 โครงการ ที่นครราชสมีาเชียงราย และเชียงใหม ่มลูคา่ 2.2 พนัล้านบาท  
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นท์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN เปิดตวัโครงการท่ีพกัอาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม
บนที่ดินบริเวณศนูย์การค้า 3 แหง่ คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และเซ็นทรัลเฟสติวลั 
เชียงใหม ่มลูคา่โครงการรวมประมาณ 2,200 ล้านบาท  

• การแปลงสภาพกองทนุรวมสทิธิการเช่าสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)  
ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ CPNRF เมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตักิารแปลงสภาพ CPNRF เป็น 
CPNREITและการให้เช่าศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา แก ่
CPNREIT ในมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่กบั 11,908 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะ
สิน้สดุลงในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2580 และได้จดัตัง้บริษัท ซีพเีอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN 
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของ CPNREIT โดย CPNREIT ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และได้
ด าเนินการเช่าศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา แล้วเสร็จในวนัท่ี1 
ธนัวาคม 2560 โดยหนว่ยทรัสต์ CPNREIT ได้เปิดซือ้ขายวนัแรกวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 
รางวัลแห่งความภาคภมิูใจ 
 

ด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ 
1. รางวัล  “Silver Award สาขา New Development” จากสมาคมศูนย์การค้าโลก (International Council 

Shopping Centers) (ICSC) ในงาน ICSC AsiaAwards 2017 - ICSC ได้มอบรางวัลเหรียญเงิน  สาขาการ
พฒันาครงการใหม่ ให้กบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ในงาน ICSCRecon Asia-Pacific จดัขึน้ระหวา่ง
วนัที่ 23-25 ตุลาคม 2560 ที่ประเทศไทย โดยรางวัลนีถื้อเป็นเคร่ืองยืนยัน ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการ
พฒันาศนูย์การค้าให้ดีที่สดุในทกุๆ ด้านเพื่อตอบโจทย์และเติมเต็มความต้องการของลกูค้าได้ครบทกุมิติอีกทัง้ยงั
เป็นการสร้างช่ือเสยีงให้วงการศนูย์การค้าของไทยได้เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับระดบัโลก 

2. รางวัล “Award Winner in Retail Development Thailand” จากงาน  Asia Pacific PropertyAwards 2017-
2018 - รางวลัใหญ่ระดบัเอเชียแปซิฟิกและเป็นท่ียอมรับในวงการค้าปลกีระดบัโลก โดย CPNได้รับรางวลัด้านการ
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าที่ โดดเด่น  จากโครงการ เซ็นทรัลเฟสติวัล  อีสต์วิลล์  และ  เซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช ด้วยแนวคิดการออกแบบที่มีเอกลกัษณ์โดดเด่น และคอนเซ็ปต์ของศนูย์การค้าที่ตอบโจทย์การใช้
ชีวิตของคนยคุใหมไ่ด้อยา่งลงตวัสะท้อนการเป็นผู้น าในธุรกิจ 

3. รางวัล “Top 10 Developers Awards 2017” จากงาน BCI ASIA AWARDS 2017 ต่อเน่ืองเป็นปีที่  6 - ราง 
วลั 10 สดุยอดบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ดีเด่นของประเทศไทย ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่น มี
คุณภาพ และค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมจัดขึน้โดย BCI  Asia ศูนย์กลางข้อมูลของธุรกิจก่อสร้างในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก โดยศนูย์การค้า 2 โครงการท่ีได้รับรางวลั คือเซ็นทรัลภเูก็ต และ เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ซึง่นบัเป็นปี
ที ่6 แล้วที่ CPN ได้รับรางวลันี ้

ด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด 
4. รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 - รางวลัที่มอบให้กบับริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีมลูคา่แบรนด์องค์กรสงูที่สดุในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ของไทยด้วยมูลค่าแบรนด์สงูถึง 139,199 ล้านบาท รางวลันีจ้ัดโดยหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
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การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และสือ่ในเครือผู้จดัการ 

5. รางวัล “Drive Awards 2017 Strategy Excellence” - รางวลัที่มอบให้กบั 7 สดุยอดกลุม่ธุรกิจองค์กรและบคุคล 
ที่มีผลงานอนัโดดเด่นในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในระดบัมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลควบคูก่บั
การสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมอนัยงัประโยชน์ตอ่สาธารณชนได้เป็นอยา่งดี ซึง่จดัขึน้เป็นปีแรกโดยสมาคม
นิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดย CPN ได้รับรางวลั Drive Awards 
2017 ด้านกลยทุธ์จากแนวทางการวางกลยทุธ์ที่เดน่ชดั และแนวทางด้านธรรมาภิบาลดีเดน่ 

 
ด้านการบริหารและการเงนิ 

6. การประเมินรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2560 อยู่ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่  9 - จดัท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) โดยการสนบัสนุนจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดย CPNได้รับการประเมินให้อยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลศิ” ตัง้แตปี่ 2552 – 2560 

7. TRIS Rating ปรับเพิ่ มอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ CPN เป็น 
“AA”จาก “AA-”ด้วยแนวโน้ม“คงที่ ” – อันดับเครดิตที่ปรับเพิ่มขึน้สะท้อนถึงสถานะทางการเงินของ  CPN ที่
ปรับตวัดีขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการด าเนินงานที่แข็งแกร่งและแหลง่ที่มาของรายได้ที่แน่นอน  สถานะความเป็นผู้น า
ในธุรกิจศนูย์การค้า ตลอดจนผลงานในการบริหารศนูย์การค้าคณุภาพสงู กระแสเงินสดที่สม ่าเสมอจากรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการ รวมถึงนโยบายทางการเงินที่มีความระมดัระวงั และแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที่” สะท้อนถึง
ความคาดหวงัวา่บริษัทฯ จะยงัคงรักษาผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งเอาไว้ได้ 

 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

8. สมาชิก Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจ าปี 2560 ต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 4 – CPN เป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ของไทยเพียงรายแรกและรายเดียวที่ได้รับคดัเลอืกให้เป็นสมาชิกของ
ดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ในกลุม่ตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย DJSI 
เป็นดัชนีตลาดหลกัทรัพย์ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจระดับโลกซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุม
มมุมองด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสงัคม ดชันีนีเ้ป็นความร่วมมือระหว่าง RobecoSAM Indices และ S&P 
Dow Jones Indices โดยการคดัเลือกบริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลกที่มีผลการด าเนินงานทางธุรกิจที่โดด
เดน่ทัง้ในด้านของมลูค่าตลาด ด้านการบริหารจดัการท่ีมีบรรษัทภิบาลท่ีดี และการค านงึถึงสงัคมและสิง่แวดล้อ 

9. รางวัล  “SET Sustainability Awards 2017” (บ ริษัทจดทะเบี ยนแห่ งความยั่ งยืน ) และ  “Thailand 
Sustainability Investment” (THSI) ประจ าปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย CPN 
ได้รับรางวัล ดังนี ้

• รางวลั SET Sustainability Awards 2017-Rising Star ส าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีเร่ิมมีการด าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนอย่างโดดเด่น ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงู
กวา่ 100,000 ล้านบาท 

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 หรือ หุ้นยั่งยืนประจ าปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 
โดยเป็นรางวลัส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน  โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
บรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จดัท าขึน้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานในระดบัสากลเพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทนุในหุ้นที่มี
คณุภาพและคาดหวงัผลตอบแทนที่ตอ่เนื่องในระยะยาว 

 

10. รางวัล “รายงานความยั่ งยืน ปี 2560 ประเภทรางวัลเกียรติคุณ ” (“Sustainability Report Award 2017-
Recognition”) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) - รางวลัรายงานความยัง่ยืนปี 2560 มอบ
ให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเดน่ในการเปิดเผยข้อมลูการด าเนินงานครบทกุด้านทัง้เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ที่เป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

11. รางวัล “Thailand Energy Awards 2017” - สดุยอดรางวลัด้านพลงังานไทยระดับสากลรางวลัดีเด่นการลดใช้
พลงังานและลดโลกร้อน เป็นรางวัลที่แสดงความช่ืนชมยกย่องโรงงาน  อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลงังานและการพัฒนาพลงังานทดแทน จัดโดยกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน โดยCPN ได้รับ 3 รางวลั ดงันี ้

• รางวลั Thailand Energy Awards 2017 ด้านอนรัุกษ์พลงังาน ประเภทอาคาร-ควบคมุดีเด่น มอบให้แก่ 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี 

• รางวลั Thailand Energy Awards 2017 ด้านอนรัุกษ์พลงังาน ประเภทอาคาร-ควบคมุดีเด่น มอบให้แก่ 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ 

• รางวลั Thailand Energy Awards2017 บคุลากรด้านพลงังาน ประเภทผู้บริหาร-อาคารดีเดน่ มอบให้แก่
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่ม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

CPN ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องในรูปแบบโครงการ  
อสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย อาคารส านักงานโรงแรม และที่พักอาศัย เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ให้กบัโครงการ โดย ณ สิน้ปี 2560 CPN มีอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วยศนูย์การค้า 32 แห่ง อยูใ่น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14 แหง่ และในตา่งจงัหวดั 18 แหง่ อาคารส านกังาน 7 แหง่ ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แหง่ คือ 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโครงการที่พกัอาศยั 1 แห่งในกรุงเทพฯ 
นอกจากนี ้CPN ยงัมีการลงทนุในทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทนุรวมสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) 

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ CPN จะเร่ิมตัง้แต่การจดัหาที่ดินในท าเลและราคาที่เหมาะสมใน
การพัฒนาโครงการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  การควบคุม การออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การ
บริหารงานขาย ตลอดจนเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าและอาคารส านกังานหลงัจากที่เปิดให้บริการแล้วรวมถึงการให้บริการ
ระบบสาธารณปูโภค ระบบรักษาความปลอดภยั และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในศนูย์การค้าและอาคาร
ส านกังาน พร้อมกนันีย้งัประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและสง่เสริมกนั อาทิ ศนูย์อาหาร ศนูย์ประชุมอเนกประสงค์ สวนน า้ และ
สวนพกัผอ่นภายในศนูย์การค้าในบางโครงการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนัน้
จะพิจารณาจากความเหมาะสมของท าเลที่ตัง้และความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นส าคญั ส าหรับการบริหารธุรกิจ
โรงแรม CPN ได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความช านาญด้านการบริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารโรงแรมเพื่อการบริหารจัดการให้เกิ ด
ประโยชน์สงูสดุ 
 

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ  
การแบง่ธุรกิจตามแหลง่ที่มาของรายได้สามารถแบง่ได้เป็น 7 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้
1. ศูนย์การค้า 
ธุรกิจศนูย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัซึ่งเป็นที่มาของรายได้กว่าร้อยละ  80 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้า 

ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค  และระบบรักษาความปลอดภัย 
รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า  รายได้ค่าเช่า  และการให้บริการพืน้ที่ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ และรายได้จากการให้บริการสือ่โฆษณา จ านวน 32 โครงการ แบง่เป็นโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 
โครงการและในต่างจังหวดั 18 โครงการ ในจ านวนนีม้ีโครงการที่ CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 27 โครงการ และโครงการที่ 
CPN ให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (CPNREIT) จ านวน 5 โครงการ โดย 
CPN ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบั CPNREIT 

CPN ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็น
ศนูย์การค้าล าดบัที่ 31 และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ศนูย์การค้าล าดบัที่ 32 และในปี 2561 CPN มีแผนที่จะเปิดเซ็นทรัล
ภเูก็ต และเซ็นทรัล i-City ประเทศมาเลเซีย 

CPN ได้น าแนวคิดการเป็นศนูย์กลางของการใช้ชีวติ (Center of Life) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความชดัเจนในวิถี
การด าเนินชีวิต (Lifestyle) มากขึน้ โดยน าเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายให้แก่ผู้มาใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าของ  CPN 
นอกจากนี ้ยงัได้น าจุดเด่นและเอกลกัษณ์ประจ าท้องถ่ินมาเป็นสว่นหนึ่งในการออกแบบศูนย์การค้าที่อยู่ในพืน้ที่นัน้อย่าง
กลมกลืน รวมถึงการตกแต่งภายในศนูย์การค้าเพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดดูให้ลกูค้าได้เพลิดเพลนิกบัการเลือกซือ้สินค้า  
เพื่อให้ศนูย์การค้าของ CPN มีเอกลกัษณ์ที่โดดเดน่และยงัเป็นผู้น าในธุรกิจศนูย์การค้า และห้างสรรพสนิค้าตอ่ไป 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

 

2-2 
 

2. อาคารส านักงาน 
ธุรกิจอาคารส านกังานเป็นการพฒันาอาคารส านกังานให้เช่าในบริเวณโครงการศนูย์การค้า  เนื่องจากมีอปุสงค์ที่

สง่เสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้าและเป็นการเพิ่มมลูค่าให้กบัโครงการจากการใช้ประโยชน์ในท่ีดินผืนเดียวกนัได้อย่างคุ้มค่า 
รวมถึงการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ 

การตดัสนิใจพฒันาอาคารส านกังานในบริเวณโครงการศนูย์การค้าใดนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของท าเลที่ตัง้ อปุสงค์และอปุทานของพืน้ที่อาคารส านกังานในบริเวณนัน้ ๆ เป็นส าคญั ซึง่รายได้จากธุรกิจอาคารส านกังาน 
ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ที่อาคาส านกังาน รายได้ค่าเช่าพืน้ที่แก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารส านกังาน และรายได้จาก
การให้บริการระบบสาธารณปูโภค 

ปัจจุบนั CPN มีอาคารส านกังานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการศนูย์การค้ารวมทัง้สิน้ 7 โครงการ ได้แก่ 1) 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 2) เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 2 อาคาร 3) เซ็นทรัลพลาซา บางนา 4) เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคาร
ส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์) 5) เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และ 6) เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โดย
แบ่งเป็นโครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการโครงการท่ีให้เช่ากบั CPNREIT 2 โครงการ คือ อาคารส านกังาน ป่ินเกล้า 
ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG 1 โครงการ คือ อาคาร
ส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ่มผู้ เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานที่ตัง้อยู่ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 
พระราม 9 สว่นใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนบัสนนุจากธุรกิจศนูย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอน
ภาษาและดนตรี สถานเสริมความงามและบริษัทหลกัทรัพย์ เป็นต้น ส าหรับอาคาร ส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศสแอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ซึง่เป็นอาคารส านกังานเกรด A ตัง้อยูใ่นแหลง่ทัง้ในและตา่งประเทศ 

3. โรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีอุปสงค์ส่งเสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้า และเป็นธุรกิจที่

เพิ่มมลูค่าให้กบัโครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อยา่งคุ้มค่า  เพื่อผลตอบแทนจากการลงทนุสงูสดุ หลกัการในการ
พิจารณาลงทนุที่ส าคญั ประกอบด้วย ท าเลที่ตัง้ของโครงการ อปุสงค์ อปุทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนัน้ ๆ รวมถึง
ศกัยภาพการเติบโตของโครงการ ทัง้นี ้ธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย ห้องพกั ห้องอาหาร ห้องสมัมนา และศนูย์ประชุม เพื่อ
รองรับการเติบโตของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition 
(การจดัการประชุมเชิงธุรกิจการค้าและจดัแสดงสินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย รายได้จากค่า
ห้องพกั รายได้จากคา่อาหารและเคร่ืองดื่ม และรายได้จากคา่เช่าห้องในอาคาร และคา่บริการ เป็นต้น 

CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แหง่ คือ 
1) โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี ซึ่งมีห้องพกั 259 ห้อง (เดิมคือ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยลั 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่ CPN ได้เข้าซือ้กิจการในเดือนเมษายน 2552) โดย CPN ได้ว่าจ้างให้
บริษัทท่ีมีความช านาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม 

2) โรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึง่มีห้องพกั 302 ห้อง (ตัง้อยูใ่นบริเวณเดียวกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช เร่ิมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเมื่อเดือนธนัวาคม 2560 CPN ได้ให้ CPNREIT เช่าเป็นระยะเวลา 20 
ปี โดยยงัคงให้บริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้บริหารโรงแรม 

4. อาคารที่พักอาศัย 
CPN เล็งเห็นศกัยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลกัษณะพืน้ที่แบบผสม  โดยจะพฒันาโครงการที่อยู่

อาศยัเพื่อช่วยสนบัสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  CPN ได้จัดตัง้ฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วย
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ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัของ
บริษัทฯ ตลอดจนการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ 

การพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัของ CPN จะเร่ิมตัง้แต่การคดัเลือกท าเลที่ดินส าหรับพฒันาโครงการ ศึกษาความ
เป็นไปได้ของข้อมลูการตลาดผลกระทบต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และตดัสินใจ เลือกประเภทท่ีอยูอ่าศยัที่เหมาะสมกบัท าเลที่ตัง้
นัน้ ๆ หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซือ้วสัดุก่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งจากผู้ ผลิต
โดยตรง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคณุภาพและได้รับประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด  รวมทัง้มีการก าหนด
ราคาสง่มอบลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความผนัผวนของราคา บริษัทฯคดัเลอืกผู้ รับเหมาที่มีความช านาญ ผลงาน และช่ือเสยีงใน
แต่ละประเภทงาน ตามขัน้ตอนและมาตรฐานในการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบในการควบคมุ
การด าเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  และมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย 
ส าหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ  อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมถึงทุกโครงการได้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร โดยค านึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อย
ที่สดุ 

ปัจจุบนั CPN มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาที่อยู่อาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียมจ านวน 6 โครงการ บนที่ดิน
บริเวณศนูย์การค้าของ CPN ในโครงการ 1) เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ 2 โครงการ 2) เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 3) เซ็นทรัล
พลาซา ระยอง 4) เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 5) เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และ 6) เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ โดยบริษัท  
ซีพีเอ็น เรสซิเด้นซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ ออกแบบพัฒนาและบริหารโครงการภายใต้ช่ือโครงการ
คอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ (ESCENT) และเอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) ทัง้นี ้โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรก ได้
เร่ิมก่อสร้างแล้วในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิน้พร้อมโอน
และรับรู้รายได้ในปี 2561 นอกจากนัน้ CPN ยงัให้บริการท่ีพกัอาศยัประเภทห้องชดุให้เช่าจ านวน 11 ยนูิต ภายใต้โครงการ
เซ็นทรัล ซิตี ้เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกบัเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

5. สวนน า้และสวนพักผ่อน 
ธุรกิจสวนน า้และสวนพกัผอ่น เป็นธุรกิจทีสนบัสนนุธุรกิจ ศนูย์การค้าซึง่เป็นธุรกิจหลกัของ CPN เพื่อให้ศนูย์การค้า

มีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริการ วตัถุประสงค์ของการสร้างสวนน า้และสวนพกัผ่อนขึน้ในบริเวณ
โครงการศนูย์การค้านัน้ นอกจากจะเป็นการดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้าเพิ่มขึน้แล้ว ยงัเป็นการมอบความสขุ
ให้แก่ลกูค้าที่มาใช้บริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเพียงพอของที่ดินและพืน้ที่ภายใน
โครงการนัน้ ๆ 

ปัจจุบัน CPN เปิดให้บริการสวนน า้บริเวณชัน้ 6 ของเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ช่ือ “โพโรโระ อควาพาร์ค 
กรุงเทพฯ” ตกแตง่ด้วยธีมการ์ตนูซีร่ีส์ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The Little Penguin) เพื่อสร้างประสบการณ์
ใหม่ ๆ และสีสนัความสนุกให้กับลกูค้าทุกคนในครอบครัวในสว่นของสวนพักผ่อน  CPN เปิดให้บริการสวนพกัผ่อนขนาด
ใหญ่แก่ประชาชนทัว่ไปในบริเวณเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ช่ือ “เซ็นทรัลพาร์ค” ประกอบด้วยสวนสขุภาพ สนามเด็ก
เลน่ ลานกิจกรรม และร้านอาหารชัน้น า  

6. ศูนย์อาหาร 
ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยเสริมให้ศูนย์การค้า มีความครบครัน 

วตัถปุระสงค์หลกัของธุรกิจนีค้ือ เพื่อลกูค้าที่มาใช้บริการภายในศนูย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลอืกรับประทานอาหาร
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ที่หลากหลายในราคาประหยดั สะดวกและรวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะได้รับผลตอบแทนจากรายได้จากการจ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองดื่มในบริเวณศนูย์อาหาร 

CPN ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า  ด้วยแนวคิด Food Destination ที่รวมร้านอาหาร
หลากหลายประเภทหลากหลายสไตล์ตอบรับทัง้ไลฟ์สไตล์ แฮงเอ้าต์ กิน ดื่ม ชิลล์ร้านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอร่ี 
และร้านอาหารแบบซือ้กลบั (Take Home) 

7. การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) 

CPN เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน  CPNREIT และ  CPNCGสัดส่วนร้อยละ  26.69 และร้อยละ  25.00 
ตามล าดบั และเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายเดือนตามสญัญา
การจ้างที่ท าขึน้ และได้รับสว่นแบง่ก าไรตามสดัสว่นการลงทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) CPNREIT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 หลงัการแปลงสภาพ
จาก CPNRFเป็น CPNREIT ซึ่งเป็นไปตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มี
มติอนุมัติแบบมีเง่ือนไขส าหรับการแปลงสภาพ  CPNRF เป็น CPNREITเพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF 
โดยรวมเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทุน CPNRFซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ รวมทัง้สิทธิ
ประโยชน์เก่ียวกบัค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์อนัเนื่องมาจากการแปลงสภาพ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จะสิน้สดุภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

CPNREIT ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีการก าหนดอายุโครงการ และเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 
2560 ได้ด าเนินการรับโอนทรัพย์สินจาก CPNRF ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้าและเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมกับลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของ  CPN อีก 2 แห่ง คือ 
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะหมดอายวุนัที่ 31 
สงิหาคม 2580 มลูคา่ ทรัพย์สนิสทุธิ 11,908 ล้านบาท 

CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
(REIT Manager) และแตง่ตัง้ CPN เป็นผู้บริหารศนูย์การค้า (Property Manager) และมีบริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จ ากดั 
ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ เช่าช่วงโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยยงัคงให้บริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล คอร์ปอเรชัน่ บริหารโรงแรม 
ต่อไป นอกจากนี  ้ยังมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์  จ ากัด เป็นทรัสตี และบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน 

2) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  CPN คอมเมอร์เชียลโกรท (CPNCG) จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 13 
กนัยายน2555 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินทนุและน า
เงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว CPNCG ได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของอาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (บางสว่น) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็นบริษัทจดัการกองทุนรวม โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี CPN เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม โดย
เรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึน้ระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

 

2-5 
 

ปัจจุบัน โครงการศูนย์การค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN มีดังนี ้
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทฯ พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้าคิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 79 ของรายได้รวม โดยรายได้จากการพฒันาและให้เชา่พืน้ท่ีในศนูย์การค้าประกอบไปด้วยคา่เช่า คา่บริการ จากการ
ให้เช่าพืน้ที่ รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภยั และบริการรักษาความสะอาดภายใน
ศนูย์การค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เป็นผู้บริหารศนูย์การค้าให้กบั CPNREIT  และเป็นผู้บริหารอาคารส านกังานดิออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กับ CPNCG ซึ่งเป็นที่มาของส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุน และรายได้ค่าบริหารศูนย์การค้าและ
อาคารส านกังาน ที่บริษัทได้รับจาก CPNRF และ CPNCG 

หน่วย: ล้านบาท 

 
หมายเหต:ุ 1) เดมิคือ บจ. หลงัสวนเรียลตี ้ได้เปล่ียนช่ือเป็น บจ. เซน็ทรัลพฒันา เรียลตี ้เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 

 2) ไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจ า 
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ลักษณะโครงการที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

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

- ศนูย์การค้าครบวงจรแหง่แรกท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมานานกว่า 30 ปี ท่ีมีความครบครันและทนัสมยั มีความโดดเด่นด้านการออกแบบท่ีน าเส้นสายและ
ผิวสมัผสัของธรรมชาตใินรูปแบบ Organic Form มีการน า Skylight มาใช้ได้อย่างสอดคล้อง เพ่ือให้มีแสงธรรมชาตเิกิดความรู้สกึโปร่งสบาย มีการเพิ่มสิ่ง
อ านวยความสะดวก และนวตักรรมล่าสดุด้านการบริการมาใช้กบัศนูย์การค้า  

- โครงการประกอบด้วย โรงแรม อาคารส านกังาน และศนูย์การค้าท่ีรวบรวมด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล Flagship Store และศนูย์รวมร้านค้า                         
ทัง้ Inter Brand และ Local Brand ชัน้น ามากกวา่ 500 ร้านค้า 

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

- ศนูย์การค้าแหง่นีส้ร้างขึน้ตามแนวคดิเพ่ือให้เป็นศนูย์การค้าส าหรับครอบครัวและชมุชน  
- ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร พร้อมโรงภาพยนตร์ มีการจัดกิจกรรมส าหรับครอบครัวและชุมชนอย่าง
สม ่าเสมอ และมีบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าถงึอย่างสะดวก เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา จงึเป็นศนูย์การค้าส าหรับครอบครัวและชมุชนอย่างสมบรูณ์ 

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

- ศนูย์การค้าครบวงจรทางตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร อยู่ในท าเลท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของก าลงัซือ้หลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม  อาท ิ
สถาบนัการศกึษา ส านกังาน และชมุชนท่ีพกัอาศยัท่ีมีก าลงัซือ้และมีการขยายตวัสงู  

- โครงการประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาคารส านกังาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแฟชัน่ชัน้น าหลากหลายตอบสนองไลฟ์สไตล์อย่าง
ครบครัน  

4.เซน็ทรัลมารีนา (เดิมชื่อ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) 
78/54  หมู ่9  ถนนพทัยาสาย 2  ต าบลหนองปรือ  
อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรีุ  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3888  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3888 ตอ่ 1225-6 

- โครงการท่ีสร้างขึน้เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทัง้ผู้อยู่อาศยัในท้องถิ่น ผู้ เดนิทางไปร่วมการประชมุสมัมนา ชาวกรุงเทพฯ ท่ีเดนิทางไปพกัผ่อนใน
วนัหยดุสดุสปัดาห์ และนกัท่องเที่ยวอีกกวา่สองล้านคนท่ีเดนิทางไปเยือนพทัยาในแต่ละปี  นอกจากนีย้งัเป็นศนูย์รวมสถาปัตยกรรมแบบเขตร้อนท่ีตกแต่ง
ไว้อย่างสวยงามแล้ว   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย บิก๊ซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ พร้อมทัง้โรงภาพยนตร์ 
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โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

5. เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
2  ถนนมหิดล  252-252/1 ถนนววัลาย ต าบลหหายยา   
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่ 50100   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5399 9199  
โทรสาร: + 66 (0) 5399 9122-3  

- ศนูย์การค้าและศนูย์รวมความบนัเทงิที่ใหญ่ท่ีสดุในภาคเหนือรองรับลกูค้า ทัง้นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั  โรงภาพยนตร์ ห้องประชมุเอนกประสงค์ ร้านค้าปลีกและโซนสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียง
ของทางภาคเหนือให้เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย 

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

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่ของกรุงเทพมหานคร  ใกล้ส านกังานใหญ่ของธนาคารชัน้น าถึง 5 แหง่ และเป็นศนูย์การค้าครบวงจรท่ีพร้อม
ด้วยสถานบนัเทงิเพียงแหง่เดียวในรัศมี 5 กิโลเมตร  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ร้านค้าปลีกหลากหลาย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศนูย์อาหาร โรงภาพยนตร์ และศนูย์รวมเคร่ืองเล่นเกมส์ทนัสมยั 

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

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ทางตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ใกล้สนามบนิสวุรรณภมูิ ซึง่เป็นเขตท่ีอยู่อาศยัและการค้าขายท่ีมีการเจริญเตบิโตอย่าง
รวดเร็ว 

- โครงการประกอบด้วย อาคารศนูย์การค้าสงู 6 ชัน้ คอนโดมิเนียมทาวเวอร์ และอาคารส านกังานสงู 37 ชัน้ นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ สวนน า้ และ
ศนูย์รวมเคร่ืองเล่นเกมส์ทนัสมยัไว้บริการ  

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

โทรสาร: + 66 (0) 2872 4560 

- เป็นศนูย์การค้าท่ีมีความโดนเดน่ในเขตกรุงเทพตอนใต้ บนพืน้ท่ีท่ีมีการขยายตวัของเร่ืองที่อยู่อาศยัอย่างรวดเร็ว  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทอ็ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกครบครัน ศนูย์อาหารและศนูย์รวมแหง่ความบนัเทงิ โรงภาพยนตร์ 
และพระราม 2 ฮอลล์ ท่ีสามารถจดักิจกรรมและงานบนัเทงิบนพืน้ท่ีกวา่ 2,800 ตรม. นอกจากนีย้งัมีสวนพกัผ่อนท่ีร่มร่ืนส าหรับออกก าลงักายและ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

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

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
-  โครงการประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ และห้างสรรพสินค้าอิเซตนั โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวลิด์ อทุยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค และ Flagship Store 
ของร้านค้า   แบรนด์ดังระดับสากล ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีหลากหลาย  นอกจากนีย้ังมีอาคารส านักงาน 45 ชัน้ ด้วยท าเลศักยภาพและความ
หลากหลายครบครันท าให้เซน็ทรัลเวลิด์เป็นศนูย์การค้ายอดนิยมของชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
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โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

10. เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
68/100, 68/919 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบาง
กระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2103 5777  
โทรสาร: + 66 (0) 2526 6092 

- CPN เข้าซือ้กิจการสยามจสัโก้รัตนาธิเบศร์เม่ือเดือนธนัวาคม 2546 พร้อมทัง้เปล่ียนช่ือปรับโฉมให้เป็นศนูย์การค้าเพ่ือชมุชนท่ีมีบรรยากาศของความ
เป็นครอบครัวท่ีให้ทัง้ความอบอุ่นสะดวกสบายและครบครัน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ โฮมเวร์ิค และออฟฟิศเมท พร้อมทัง้โรงภาพยนตร์ เพ่ือเพิ่มความหลากหลาย
ให้เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เป็นศนูย์การค้าส าหรับครอบครัวอย่างแท้จริง 

11. เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 
99, 99/9  หมูท่ี่ 2 ถนนแจ้งวฒันะ  ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบรีุ  11120   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2101 0000  
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343 

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบมากท่ีสุดทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดีไซน์ ท่ี
ค านงึถงึการออกแบบอาคารให้ประหยดัพลงังาน  

- โครงการประกอบด้วย ศูนย์การค้าขนาด 7 ชัน้ และอาคารส านักงานขนาด 16 ชัน้ และด้วยท าเลศกัยภาพแวดล้อมด้วยศูนย์ราชการและส านักงาน
ต่างๆ ท าให้โครงการสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ภายในศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ ร้านค้ า
แฟชัน่ ร้านอาหาร และร้านค้าปลีกครบครัน 

12. เซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช 
333/9  หมูท่ี่ 9  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบางละมงุ  
จงัหวดัชลบรีุ  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3999  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3999 ตอ่ 1225-6 

- ศนูย์การค้าตดิชายหาดธรรมชาตท่ีิใหญ่และครบครันท่ีสดุในเอเชีย  โครงการประกอบด้วยศนูย์การค้าและโรงแรมท่ีเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแห่ง
ความทนัสมยัและความสนกุสนานของเมืองทอ่งเท่ียว โดดเดน่ด้วยระเบียงชมววิชายหาดพทัยาได้ 360 องศา  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแฟชัน่ชัน้น า ร้านอาหารนานาชาติและร้านค้าปลีกท่ีตอบสนองไลฟ์ ไตล์
อย่างครบครัน พร้อมด้วยลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าท่ีสร้างสีสนัและชีวติชีวาให้แก่ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 

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

โทรสาร: + 66 (0) 4224 4639 

- ศูนย์การค้าท่ียิ่งใหญ่และทนัสมัยท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นประตูเช่ือมสู่อินโดจีน  ท่ีได้รับความนิยมทัง้จากชาวไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  
CPN ได้ปรับภาพลกัษณ์ศนูย์การค้าให้มีความทนัสมยั ขยายพืน้ท่ีเพิ่มเป็น 2 เทา่  

- โครงการประกอบด้วย ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม และร้านค้า
ปลีกครบครัน นอกจากนี ้ยังมีองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมศกัยภาพความสมบูรณ์พร้อมของโครงการด้วยโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ท่ีมีห้องพักรองรับ
จ านวน 259 ห้อง ห้องสมัมนา และห้องประชมุอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 
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14. เซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ 
55/88 - 89 , 55/91  หมูท่ี่ 1  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัชลบรีุ 20000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3333  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3179 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ท่ีใหญ่ ทนัสมยั และสมบรูณ์แบบท่ีสดุในเมืองชลบรีุ  ด้วยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเดน่ให้
ศนูย์การค้าได้รับแสงธรรมชาตอิย่างทัว่ถงึ  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน   โรงภาพยนตร์ ท่ีทนัสมยัแห่งแรกในเมืองชลบุรี  ร้านค้าปลีก ศนูย์รวมแฟชัน่ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
โซนสนัทนาการ  และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

15. เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น 
99, 99/1  ถนนศรีจนัทร์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง
ขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  40000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 4300 1000  
โทรสาร: + 66 (0) 4300 1209 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดดเดน่ด้วยการออกแบบท่ีผสมผสานศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านและค านงึถงึการอนรัุกษ์
พลงังาน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั โรงภาพยนตร์ ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชัน่ อาหารและเคร่ืองดื่ม พร้อมด้วยศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ท่ี
สามารถรองรับการเป็นศนูย์กลางการศกึษา หน่วยงานราชการ และการค้าขายของจงัหวดัขอนแก่นในภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

16. เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย 
99/9  หมู่ 13  ต าบลรอบเวียง  อ าเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย 57000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5202 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5202 0900 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์แห่งแรกใจกลางเมืองเชียงราย ท่ีออกแบบโดยผสานความทนัสมยักบัศิลปะวฒันธรรมล้านนาท่ีทรงคณุค่า และ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างลงตัว เป็นศูนย์การค้า Eco-Friendly   ครบวงจรแห่งแรกของไทย   มีความเป็นมิตรต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ 360 องศา ด้วยนวตักรรมทนัสมยัประหยดัพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  พาวเวอร์บาย  บีทเูอส  ซูเปอร์สปอร์ต  โรงภาพยนตร์ รวมถึงร้านค้าแฟชั่น 
ศนูย์รวมร้านอาหารท่ีมีความหลากหลาย และร้านค้าชัน้น า 

17. เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก 
9/99  หมู่ 5  ต าบลพลายชมุพล  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
พิษณโุลก  65000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5500 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5500 0990 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ท่ีมีท าเลท่ีตัง้ใจกลางศนูย์กลางทางธุรกิจท่ีเช่ือมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคเหนือ รวมไปถึงประเทศใน
ภูมิภาคอินโดจีน  โดดเด่นด้วยการออกแบบท่ีน าจุดเด่นของวฒันธรรมท้องถิ่น อาทิ เรือนแพ  ลวดลายของเคร่ืองเบญจรงค์ และลวดลายผ้าทอท่ี เป็น
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัพิษณุโลก มาผนวกเข้ากบัแนวคดิอนัทนัสมยั สถาปัตยกรรมของภายนอกตวัอาคารได้รับแรงบนัดาลใจจาก ขบวนเรือสินค้าท่ีจะ
น าพาธุรกิจมุ่งหน้าสู่ความส าเร็จอย่างยัง่ยืน และมีกลมกลืนกบัธรรมชาต ิ  

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

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ One Stop Lifestyle Entertainment Shopping Complex ท่ีครบครัน ตัง้อยู่บนท าเลท่ีมีศกัยภาพโดดเด่นท่ีสุดแห่งหนึ่งใจกลาง
ย่านธุรกิจของกรุงเทพ  มีความโดดเด่นด้วยการออกแบบท่ีล า้สมยัในรูปแบบ Futuristic สะดดุทกุสายตาตามเทรนด์การออกแบบล่าสุดของโลก ทัง้เส้น
สาย สีสนั และแสงสีจากไฟ LED ของ The Ribbon Effect ท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากความไม่หยุดน่ิงของถนนพระราม 9  ตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน
สไตล์ Work&Play  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนัซึง่เป็น Flagship Store ท่ียิ่งใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุในกรุงเทพฯ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย 
ซูเปอร์สปอร์ต และ OfficeMate รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ระดับเวิลด์คลาส และ The Rink Ice Arena ลาน Ice Skate ขนาดโอลิมปิก แห่งแรกใน
ประเทศไทย และร้านค้าชัน้น า 

19. เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี 
88  หมู ่10  ต าบลวดัประดู ่ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  84000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 7796  3555  
โทรสาร: + 66 (0) 7796 3599 

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

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

- นอกจากนี ้ยงัมีสรุาษฎ์ธานี ฮอลล์ 4,000 ตร.ม. และลานจดักิจกรรมพืน้ท่ีกวา่ 1,000 ตร.ม. และร้านค้าชัน้น า 

20. เซน็ทรัลพลาซา ล าปาง 
319  ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว  ต าบลสวนดอก               
อ าเภอเมืองล าปาง  จงัหวดัล าปาง 52100   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5401 0555  
โทรสาร: + 66 (0) 5401 0599 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์แหง่ใหม่ล่าสุดของภาคเหนือ ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบล้านนาท่ีเป็นเอกลกัษณ์แปลกตาด้วยแรงบนัดาล
ใจจากการเจาะฉลผุสมผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกประยกุต์   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต  OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบนัเทิงครบวงจร         
อาท ิโรงภาพยนตร์ และร้านค้าชัน้น า 

21. เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี 
311 หมู่ 7 ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง
อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 34000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 4595 0699 
โทรสาร:  + 66 (0) 4595 0600 

- ศนูย์กลางไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซ็นเตอร์ท่ีทนัสมยัและครบครันท่ีสุดในภาคอีสานตอนล่าง โดดเด่นด้วยการออกแบบท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงเส้น
สายของใบบวัและกลีบดอกบวั สญัลกัษณ์ของจงัหวดัอบุลราชธานีจนเข้ากนัอย่างกลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดร์ิน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต  ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชัน่ อาหาร
และเคร่ืองดื่ม รวมไปถงึแหล่งบนัเทงิครบวงจร อาท ิโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ระบบดจิิตอล มาตรฐานระดบัโลก และสวนสนกุ Fun Planet 
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22. เซน็ทรัลเฟสตวิลั เชียงใหม่ 
99/3 หมู่ท่ี 4 ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 5399 8999 
โทรสาร:  + 66 (0) 5200 1700 

- สีสนัใหม่ของเมืองเชียงใหม่ และจดุหมายปลายทางของทอ่งเท่ียวและนกัช้อปในภาคเหนือ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบสไตล์ “ฟิวเจอ 
   ริสตคิ ล้านนา” ผสานกบัความเป็นธรรมชาต ิโดยน าเทคโนโลยีในการประหยดัพลงังาน และความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมาใช้  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าแฟชัน่ทนัสมยั ร้านอาหาร “ไลฟ์สไตล์ ไดน์น่ิง แอนด์ แกสโตร บาร์ แลนด์มาร์ค” แห่งแรกและ
แห่งเดียวของภาคเหนือท่ีรวมร้านอาหารไลฟ์สไตล์และไนท์ไลฟ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองเชียงใหม่ โดยมีสไตล์การตกแต่งในแนวคิด Flora Blossom 
นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์ IMAX 3 มิต ิ

23. เซน็ทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ่ 
1520 ถนนกาญจนวณิชย์ ต าบลหาดใหญ่              
อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7480 1555 
โทรสาร:   + 66 (0) 7480 1599 

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ใจกลางแหล่งท่องเท่ียวแหง่แรกและแห่งเดียวในจงัหวดัสงขลา โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบท่ีทนัสมยัด้วยแรง
บนัดาลใจจากรูปทรงของคริสตลั และการหกัเหแสงของปริซมึผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกสดุโมเดร์ิน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชัน่ อาหารและ
เคร่ืองดื่ม ศนูย์อาหาร และศนูย์รวมแหง่ความบนัเทิง ทัง้โรงภาพยนตร์มาตรฐานระดบัโลก โรงภาพยนตร์ IMAX 3 มิตแิละ 4 มิติ คาราโอเกะ ลานสเก็ต
น า้แข็งเรืองแสง สวนสนกุ Fun Planet พร้อมด้วยศนูย์บริการครบวงจร และห้องประชมุอเนกประสงค์ 

24. เซน็ทรัลเฟสตวิลั สมยุ 
209 , 209/1-209/2  หมู่ท่ี 2 ต าบลบอ่ผดุ              
อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7796 2777 
โทรสาร:   + 66 (0) 7796 2799 

- เป็นศนูย์กลางการใช้ชีวติ  และเป็นศนูย์กลางในการจดักิจกรรมระดบัประเทศ   เพ่ือเป็นการสนบัสนนุส่งเสริมการทอ่งเท่ียว   
- บรรยากาศการช้อปปิง้ในสไตล์รีสอร์ทในรูปแบบ “Reminiscence  of  Southern  Lifestyle” ด้วยธีมการตกแตง่หลกั 4 ธีม คือ 1) ธีมทา่เรือเฉวง 

(Chaweng Port) ท่ีเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบคอนเทมโพรารีท่ีแทรกเสน่ห์ของทา่เรือเก่าเข้าไปอย่างลงตวั, 2) ธีมกรงนก (Birdcages) ท่ีมีกลิ่น
อาย ชิโน-โปรตกีุส, 3) ธีมหมู่บ้านชาวประมง และ 4) ธีมตลาดเก่า ในสไตล์โคโลเนียล 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชั่ น อาหาร 
และเคร่ืองดื่ม ศนูย์อาหาร Beach Bazaar รองรับนกัทอ่งเท่ียว และเอนเตอร์เทนเมนต์ โรงภาพยนตร์ ท่ีทนัสมยั 

25. เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา 
99/19 , 99/20 หมู่ 2 ต าบลบางเตย              
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3410 0888 
โทรสาร:   + 66 (0) 3410 0899  

- ศูนย์กลางท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหนาแน่นสูงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงสูง มีโครงการบ้านจัดสรรระดับกลางถึงสูงกว่า 100 
โครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองกว่า 700,000 ครัวเรือนในปัจจุบัน ครอบคลุมอาณาเขตของกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวนัตกและ
ปริมณฑล โดยเฉพาะฝ่ังพทุธมณฑล นครชยัศรี สามพราน จนถงึเมืองนครปฐม และมีแนวโน้มวา่จะเตบิโตอย่างรวดเร็วในอนาคต 

- โดดเด่นภายใต้แนวคิด “Contemporary Botanical” น าบรรยากาศ Outdoor เข้าไปไว้ในศนูย์การค้า ประดบัด้วยพรรณไม้นานาชนิด ทัง้แนวราบและ
แนวดิง่ ทัว่ทัง้ศนูย์การค้า และยงัน าเอกลกัษณ์ของศาลายาและนครปฐมมาเป็นองค์ประกอบหลกัในการออกแบบตกแตง่ศนูย์การค้า 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชั่น อาหารและ
เคร่ืองดื่ม ศนูย์อาหาร และศนูย์รวมแหง่ความบนัเทงิ เอนเตอร์เทนเมนต์ สวนสนกุ โรงภาพยนตร์ ท่ีทนัสมยั  
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26. เซน็ทรัลพลาซา ระยอง 
99 , 99/1 ถนนบางนา-ตราด ต าบลเชิงเนิน              
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3301 3333 
โทรสาร:   + 66 (0) 3301 3300  

- เป็นศนูย์การค้าท่ียิ่งใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุของจงัหวดัระยอง ศนูย์กลางการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
เซน็ทรัลพลาซา ระยอง ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนัเพ่ือเป็นแลนมาร์คของจงัหวดั ด้วยการน าเอกลกัษณ์ศิลปะท้องถิ่นและวรรณคดีของกวีช่ือก้อง
โลกอย่างสนุทรภู่มาเป็นแรงบนัดาลใจท าให้บรรยากาศของศนูย์การค้าแหง่นีโ้ดดเดน่ บง่บอกถงึเร่ืองราวของจงัหวดัระยองได้เป็นอย่างดี 

- น าเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท้องถิ่นมาเป็นแรงบนัดาลใจ ภายใต้แนวคดิหลกั 3 แนวทาง 
1. Miracle Island เกาะแก้วพิสดารแห่งอนาคต ตวัอาคารโดยรอบเป็นเสมือนเกาะท่ีน่าค้นหา และมีแรงบนัดาลใจจากลอนทรายและเกลียวคล่ืน และ
ตกแตง่ภายในเน้นให้มีความแวววาวของคริสตลัในรูปแบบโมเดร์ิน 
2. ผลไม้ Façade ประยกุต์เส้นสายการสาน “ตระกร้าผลไม้” ให้เป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ส่ือถงึเอกลกัษณ์ของระยอง ซึง่เป็นจงัหวดัท่ีขึน้ช่ือด้าน
ผลไม้ ตลอดจนประตมิากรรมรูปผลไม้เพ่ือให้เป็นจดุพกัผ่อนและจดุถ่ายรูป 
3. บทกวี มีการสอดแทรกบทกวีและลายกราฟฟิกตวัละครจากเร่ืองพระอภยัมณี นางเงือก นางยกัษ์ สินสมทุร สดุสาคร ฯลฯ 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, PowerBuy, SuperSports, Tops Market, B2S, OfficeMate และ Fashion Brand ระดบัโลก อาท ิ
Uniqlo และโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุ และมี Fun Planet ส าหรับเดก็ๆ และครอบครัว 

27. เซน็ทรัลเฟสตวิลั ภเูก็ต 
74 , 75 หมู่ท่ี 5 ต าบลวิชิต  อ าเภอเมืองภเูก็ต 
จงัหวดัภเูก็ต 83000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7629 1111 
โทรสาร:   + 66 (0) 7629 4000 

- เป็นศูนย์การค้าท่ีทันสมัยและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะภูเก็ต ภายใต้กรอบแนวคิด เกตเวย์ท่ีแท้จริงของภูเก็ต (The Real Ultimate Gateway of 
Phuket) 

- โดยบริษัทได้วางแผนปรับปรุงศนูย์การค้าทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือให้สามารถดงึดดูนกัท่องเที่ยวมากขึน้ อีกทัง้มีแผนการขยายพืน้ท่ีขายบริเวณลาน
ลม ปรับผังพืน้ท่ีร้านค้าและจัดหาประเภทผู้ เช่าใหม่ (Re-Merchandising Mix) เช่น เพิ่มประเภทร้านค้าใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึน้ เพิ่ม 
Fashion Anchor และร้านอาหารประเภท Lifestyle เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าในประเทศท่ีมีระดับรายได้อยู่ในช่วง Middle 
Income (C+ ขึน้ไป) 

- ศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, PowerBuy, OfficeMate, B2S, SuperSports, FamilyMart, Central Food Hall, สถาบันการเงิน, 
ศนูย์บริการความงาม, ร้านค้าแฟชัน่ และ สินค้าประเภท IT เป็นต้น 
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28. เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต 
199 , 199/1 , 199/2 หมู่ 6 ต าบลเสาธงหนิ              
อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2102 7999 
โทรสาร:   + 66 (0) 2102 7900  

- โครงการเป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนท าเลท่ีมีศกัยภาพสูง บริเวณสามแยกบางใหญ่ และถนนรัตนาธิเบศร์ เข้าถึงได้ด้วยระบบคมนาคมท่ี
สมบูรณ์แบบของภาครัฐท่ีเช่ือมตอ่ทกุเส้นทางไว้ด้วยกนั ทัง้วงแหวนสายตะวนัตกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) รวมถงึเส้นทางใน
อนาคต ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบรีุ ท่ีเช่ือมตอ่ทา่เรือทวาย ทะเลอนัดามนั รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

- ออกแบบดีไซน์คอนเซ็ปต์สุดล า้ระดบัโลกภายใต้แนวคิด “Beyond Imagination Larger Than Life” ศูนย์รวมสุดยอดไลฟ์สไตล์อนัยิ่งใหญ่ อลังการ มี
ทัง้ศนูย์การค้า ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ Attraction ระดบัโลก เป็นท่ีท่ี “ชีวติใหญ่มาก (Have a Big Life)” 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยแบรนด์ชัน้น าทัง้ไทยและอินเตอร์กว่า 500 ร้านค้า Fashion Brand ระดบัโลก Dining Destination แห่งใหม่ท่ีรวมร้านอาหาร 
คอนเซป็ต์ใหม่ที่ตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ และมี Entertainment Complex ท่ีดีท่ีสุด มีทัง้  Attraction ระดบัโลก โรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุ และฟิตเนส 
Virgin  

29. เซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วลิล์ 
69 , 69/1 , 69/2 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม                  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2102 5000 
โทรสาร:   + 66 (0) 2102 5099 

- โครงการตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ บนถนนประดิษฐ์มนธูรรม  (เลียบทางด่วนฯ เอกมยั-รามอินทรา) เป็นถนนท่ีสามารถเช่ือมไปยงัถนนสาย
ส าคญัหลายสาย ได้แก่ ถนนรามอินทรา ลาดพร้าว และพระราม 9                   

- เป็นศูนย์การค้าแบบ Outdoor แห่งแรกท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้ครบครัน สร้าง Lifestyle Format ให้คล้ายกับ East Village ย่านฮิบของมหานคร
นิวยอร์คบนเกาะแมนฮทัตนัท่ีมีบาร์ ร้านหนังสือ คาเฟ่ คลบั และแกลเลอร่ีล า้สมัยรองรับผู้คนทุกเพศทกุวยัไปจนถึงผู้ ท่ีมีรสนิยมพิถีพิถันท่ีสุด ผสาน
แนวคิด “The New Nature Experience of Bangkok” โดยเป็นศูนย์การค้าครบวงจรแบบ Outdoor ท่ีผสมผสานธรรมชาติและความทนัสมัยได้อย่าง 
ลงตวั ซึง่บางโซนเปิดให้บริการตัง้แต ่7 โมงเช้าจนถงึเท่ียงคืน 

- ศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล , PowerBuy, B2S, SuperSports, Central Food Hall, สถาบันการเงิน, ศูนย์บริการความงาม , 
ร้านค้าแฟชั่น , สินค้าประเภท IT และ Pet Lovers Zone นอกจากนีมี้ Jogging Track ส าหรับให้คนในย่านนัน้ ได้มาออกก าลัง คล้ายกับเป็น 
“สวนสาธารณะ” บริการจอดจกัรยาน, Wellness Center และฟิตเนส Virgin 

30. เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
8, 9/8 หมู่ท่ี 7 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท์ : +66 (0) 7580 3333   
โทรสาร : +66 (0) 7580 3399   
 

-  ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ท่ี สมบรูณ์แบบท่ีสดุแห่งแรกของจงัหวดัต่อยอดความยิ่งใหญ่ให้จงัหวดันครศรีธรรมราช บนท าเลศกัยภาพสูง 
เป็น “โลจิสตกิส์ ฮบั” ของภาคใต้รับสามเหล่ียมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 

-  มีดีไซน์คอนเซ็ปต์โดดเด่นภายใต้แนวคิดแสงเงา Shadow Play น าลวดลายหนังตะลุงซึง่เป็นเอกลักษณ์ของวฒันธรรมทางใต้ มาเป็นจุดเด่นในการ 
สร้างบรรยากาศ และอรรถรสในการ ช้อปปิง้ 

-  ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั ตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการแบรนด์ท่ีหลากหลาย และร้านค้าในศนูย์ฯ  มี Fashion Hub แบรนด์
ดงั ทัง้ไทย และอินเตอร์ เพ่ือรองรับก าลังซือ้มหาศาลในจังหวดัท่ีมีประชากรสูงท่ีสุดเป็นอันดบั 1 ของภาคใต้ และมี Hangout Destination แห่งใหม่               
ท่ีรวมร้านอาหารคอนเซป็ต์ใหม่ 
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โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

31. เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา 
990, 998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
30000 
โทร: +66 (0) 4400 1555  
โทรสาร: +66 (0) 4400 1599 

- ด้วยแนวคิด “มหานครแห่งอีสาน” โครงการนีป้ระกอบด้วย ศนูย์การค้า คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์สไตล์เอาท์ดอร์ และสวนสาธารณะ บนท่ีดินกว่า 65 
ไร่ บนท าเลศนูย์กลางการคมนาคมบนถนนมิตรภาพ การจราจรสะดวกเช่ือมตอ่ใจกลางโคราชและจงัหวดัใกล้เคียง 

- เป็นการผนกึก าลงัครัง้แรกของกลุ่มเซน็ทรัลในภาคอีสานกบัห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปซูปอร์สโตร์ โคเวิร์คกิง้สเปซโดยบีทเูอส ซูเปอร์สปอร์ตพร้อม
สปอร์ตซีมเูลเตอร์ และพืน้ท่ีจดัการแข่งขนักีฬาอินดอร์ ร่วมด้วย พาวเวอร์บาย ออฟฟิศเมท ร้านค้าแบรนด์แฟชัน่ และอาหารชัน้น ากวา่ 500 ร้านค้า 

- สถาปัตยกรรมผสานเอกลักษณ์ประจ าภาคอีสานกับความทันสมัย สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้โคราช ตกแต่งในธีม “ซีซัน่ ออฟ ไลฟ์” เพิ่มสีสัน 5 
ฤดกูาลให้ภาคอีสาน เสริมด้วยอินเตอร์ แอคทีฟ ฟีเจอร์ ท่ีมอบประสบการณ์แปลกใหม่  

- นอกจากนีย้งัมี “โคราช ริเวอร์ วอล์ค” สวนสาธารณะ และไลฟ์สไตล์เดสตเินชัน่แห่งใหม่ แหล่งพกัผ่อนและศนูย์กลางกิจกรรม ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุค
ใหม่  

32. เซน็ทรัลพลาซา มหาชยั 
98 หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทร: +66 (0) 3411 2777  
โทรสาร: +66 (0) 3411 2799 

- ด้วยแนวคิด “มหาไลฟ์สไตล์” จึงมีสินค้าแบรนด์ดงัรวมกว่า 300 ร้าน น าโดยห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท่ีมาในคอนเซ็ปต์ไลฟ์สไตล์ครัง้แรกกบั ‘Hello 
Beauty’ อาณาจักรความงามและเคร่ืองส าอางอลังการท่ีสุดในมหาชัย ร่วมด้วย “Dining Destination” ร้านอาหารหลากหลายมากท่ีสุดรวมถึง 
“EATALAY” ตลาดซีฟู้ ด ท่ีเสิร์ฟความสดจากท้องทะเลถึงบนโต๊ะ และ “ศนูย์รวมบริการทางการเงินและบริการภาครัฐ” รวมสถาบนัการเงินชัน้น าและ
Government Center บริการประชาชนแบบครบวงจร 

- นอกจากนีย้ังตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกกลุ่มด้วยความเป็น “The Best Highway Destination” จุดแวะพักท่ีดีและสมบูรณ์แบบท่ีสุดกับ
ความสะดวกครบวงจรและ “ห้องน า้สะอาด” ตกแต่งในคอนเซ็ปต์หมู่บ้านชาวประมงและโซน “ตลาดสามสมทุร” ศนูย์รวมของดีมหาชยัและของฝาก
จากทัว่ประเทศ  
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โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของ CPN 
 

 
 

 

 
 

โครงการศูนย์การค้า 
เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

มูลค่าเงนิลงทุนทัง้
โครงการ      

ณ สิน้ปี 2560 /2 

พืน้ท่ีใช้สอย
รวม (GFA) 

ที่จอดรถ พืน้ท่ีให้เช่า จ านวนผู้เช่าพืน้ท่ี 
อัตราการเช่าพืน้ที่ 

(ร้อยละ) 

  
(ตร.ม.) (คัน) (ตร.ม.) (ร้านค้า)  ปี 2560  ปี 2559 

1. เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 4,444 310,000 3,000 45,740 338 97 99 
2.เซน็ทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 660 86,000 1,000 17,206 76 95 97 
3.เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า /1 มีนาคม 2538 3,024 370,000 3,500 62,783 374 97 97 

4.เซน็ทรัลมารีนา (เดมิช่ือ เซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา) กรกฎาคม 2538 1,464 70,000 400 17,527 101 93 80 
5.เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต /1 มีนาคม 2539 /3 2,394 250,000 2,300 76,453 600 93 95 

6.เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 /1 ตลุาคม 2540 1,840 220,000 2,300 53,814 201 82 92 
7.เซน็ทรัลพลาซา บางนา ธนัวาคม 2544 /3 5,716 500,000 3,250 62,413 278 90 89 
8.เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 /1 ธนัวาคม 2545 1,393 210,000 3,200 91,447 302 91 88 

9.เซน็ทรัลเวลิด์ ธนัวาคม 2545 /3 13,858 830,000 7,000 199,501 409 84 95 

10.เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธนัวาคม 2546 /3 2,359 140,000 2,000 77,220 190 96 96 

11.เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ พฤศจิกายน 2551 5,396 310,000 3,300 65,677 343 92 94 

12.เซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช /1 มกราคม 2552 6,311 210,000 2,000 58,104 222 96 96 

13.เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี เมษายน 2552 /3 4,602 250,000 2,000 71,366 237 94 94 

14.เซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ พฤษภาคม 2552 2,825 156,000 2,040 40,383 254 98 98 

15.เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น ธนัวาคม 2552 3,946 200,000 2,100 47,370 291 94 92 

16.เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 1,682 110,000 1,000 23,977 119 98 98 

17.เซน็ทรัลพลาซา พิษณุโลก ตลุาคม 2554 1,550 100,000 1,440 26,476 134 91 95 
18.เซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ธนัวาคม 2554 5,161 214,000 2,400 58,914 240 97 98 
19.เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ตลุาคม 2555 2,242 130,000 1,400 31,262 127 92 94 

20.เซน็ทรัลพลาซา ล าปาง พฤศจิกายน 2555 1,114 110,000 2,000 22,261 96 97 94 
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หมายเหต:ุ /1 ทรัพย์สนิท่ี CPNREIT เช่าชว่งจาก CPN เม่ือเดือนธนัวาคม 2560 ตามการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT พร้อมลงทนุเพิ่มเตมิในศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดย
พืน้ท่ีท่ีอยู่ใน CPNREIT มี    สดัสว่นดงันี ้

   - ร้อยละ 44 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า สิน้สดุเดือนธนัวาคม 2567 
   - ร้อยละ 81 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2578 (ตอ่อายกุารเช่าได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปี) 
   - ร้อยละ 96 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2568 
   - ร้อยละ 49 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิน้สดุเดือนเมษายน 2587 
   - ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2580 
/2 รวมเงินลงทนุในอาคารส านกังาน/ อาคารท่ีพกัอาศยั/ โรงแรม ไมร่วมคา่เชา่ท่ีดนิและอาคารท่ีช าระเป็นรายปี และไมร่วมเงินลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีได้ให้เช่า/ เช่าช่วงแก่ CPNREIT 
/3 ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 

โครงการศูนย์การค้า 
เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

มูลค่าเงนิลงทุนทัง้ครงการ      
ณ สิน้ปี 2560 /2 

พืน้ท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

ที่จอดรถ 
(คัน) 

พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

จ านวนผู้เช่าพืน้ท่ี 
(ร้านค้า) 

อัตราการเช่าพืน้ที่ 
 (ร้อยละ) 

  
 ปี 2560  ปี 2559 

21.เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี เมษายน 2556 1,835 151,000 1,500 32,215 142 97 97 
22.เซน็ทรัลเฟสตวิลั เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 4,289 260,000 3,500 66,063 231 94 94 

23.เซน็ทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ่ ธนัวาคม 2556 4,910 295,000 2,500 66,861 223 88 88 
24.เซน็ทรัลเฟสตวิลั สมยุ มีนาคม 2557 1,867 76,000 600 31,359 114 92 96 
25.เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา สิงหาคม 2557 2,597 185,500 1,600 38,738 195 93 93 

26.เซน็ทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 2,647 155,000 2,000 29,466 183 95 95 
27.เซน็ทรัลเฟสตวิลั ภเูก็ต มิถนุายน 2558 /3 6,886 137,000 1,100 39,094 138 94 94 
28.เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต สิงหาคม 2558 7,316 352,000 4,000 78,322 353 95 94 

29.เซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วลิล์ พฤศจิกายน 2558 3,868 150,000 1,824 36,050 191 98 94 
30.เซน็ทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2559 1,816 90,000 1,500 21,367 129 89 87 
31. เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา พฤศจิกายน 2560 4,448 233,000 3,600 49,447 278 80 n/a 

32. เซน็ทรัลพลาซา มหาชยั พฤศจิกายน 2560 2,742 131,250 1,500 24,869 159 85 n/a 
รวม 117,203 6,991,750  1,663,744 7,268 92 94  
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อาคารส านักงาน  
เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่าเฉล่ีย 
(ร้อยละ) 

ปี 2559 ปี 2559 

ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 16,250 91 96 

ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ  /1 มีนาคม 2538 22,426 85 86 
บางนา ธนัวาคม 2544 /2 10,007 88 93 

เซน็ทรัลเวลิด์  /3 พฤศจิกายน 2547 /2 84,074 98 100 
ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ บี  /1 มีนาคม 2549 11,334 87 98 
แจ้งวฒันะ มีนาคม 2552 19,942 98 97 

แกรนด์ พระราม 9 ธนัวาคม 2554 6,454 95 97 
รวม  170,487 94 97 

     หมายเหต:ุ 
/1 ทรัพย์สนิท่ี CPNREIT เช่าชว่งจาก CPN เตม็พืน้ท่ี เม่ือเดือนธนัวาคม 2560 ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT สิน้สดุเดือนธนัวาคม 2567 
/2 ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 
/3 ร้อยละ 97 ของพืน้ท่ีอาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2555 สิน้สดุเดือนกนัยายน 2575 (สว่นท่ี 1) และ
ตัง้แตธ่นัวาคม 2555 สิน้สดุเดือนธนัวาคม 2575 (สว่นท่ี 2) 

 

โรงแรม  
เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

จ านวน
ห้องพัก 

อัตราการเช่าเฉล่ีย 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2559 

โรงแรมเซน็ทาราและคอนแวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี  /1 เมษายน 2552  /3 259 74 80 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา /2 
พฤศจิกายน 

2553 
302 95 84 

รวม  561 86 83 

หมายเหต:ุ 
/1 CPN เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม 
/2 ทรัพย์สนิท่ี CPNREIT เช่าชว่งจาก CPN เม่ือเดือนธนัวาคม 2560 สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2580 และให้บริษัท ฮิลตนั โฮเตล็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นผู้บริหาร
โรงแรม 
/3 ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ 

 

ที่พักอาศัย  
  

เร่ิมด าเนินการ 
(เดือน ปี) 

พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่าพืน้ที่  
(ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2559 

เซน็ทรัล ซติี ้เรสซเิดนซ์  /1 ธนัวาคม 2544 /2 1,567 21 21 

      หมายเหต:ุ 
/1 CPN เป็นเจ้าของห้องชดุจ านวน 11 ยนิูตของโครงการท่ีพกัอาศยั 
/2 ปีท่ีเข้าซือ้กิจการ
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โครงการในอนาคต 

โครงการในประเทศ 

โครงการศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลภเูก็ต 

ที่ตัง้ :  บริเวณหวัมมุถนนเทพกษัตรีตดักบัถนนวิชิตสงคราม ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

ขนาดโครงการ: ที่ดินประมาณ 57 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดิน) โดยมีพืน้ที่โครงการรวมทัง้สิน้ 244,000 ตาราง
เมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่ของ CPN จ านวน219,000 ตารางเมตร โครงการมีลกัษณะเป็นศูนย์การค้ารูปแบบ Luxury Shopping 
Mall ประกอบด้วย อาคารศนูย์การค้าสงู 3 ชัน้ และใต้ดิน 1 ชัน้ ภายในโครงการประกอบด้วย ร้านค้าจ าหนา่ยแบรนด์ชัน้น า
ระดับโลก (World Fashion Brand) เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าคุณภาพเยี่ยม  ศูนย์รวมอาหารขึน้ช่ือของ
ประเทศไทย สปา โรงภาพยนตร์รวมถึงแหลง่บนัเทิงระดบัโลกที่มอบประสบการณ์พิเศษเหนือจินตนาการได้แก่ ยา่นตลาดน า้
และของดีจากทั่วทุกภาค (Tales of Thailand) โลกใต้ทะเล (Aquaria) และไตรภูมิ (The Mystic of Three Worlds) ที่จะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจเพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสมัผสั  นอกจากนัน้ โครงการยงั
เป็นศนูย์รวมร้านอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์ อาทิ บาร์และบิสโตร ร้านอาหารไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารส าหรับครอบครัว ร้าน
กาแฟและเบเกอร่ี ศูนย์อาหารในรูปแบบ Food Park และร้านอาหารซือ้กลบั (Take Home) เป็นต้น โดยโครงการมีบริการ
พืน้ท่ีจอดรถรองรับกวา่ 3,000 คนั 

ศักยภาพของโครงการ: ตัง้อยู่ใจกลางเกาะภเูก็ตบนแยกไทนาน ย่านธุรกิจที่ดีที่สดุของภูเก็ต และเป็นจุดต่อของถนนสาย
หลกัส าคญัที่เช่ือมต่อการเดินทางจากทกุเส้นทางใกล้กบัสนามบินนานาชาติ  สะดวกต่อการเดินทาง พืน้ท่ีด้านหน้าติดถนน
รวม 1,500 เมตร เปิดมมุมองที่กว้างของโครงการ ซึ่งพืน้ที่บริเวณนีจ้ะถกูพฒันาให้กลายเป็นย่านธุรกิจที่สมบรูณ์ของภเูก็ต
ต่อยอดความส าเร็จของเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการทัง้ไลฟ์สไตล์แบบลกัซ์ชวัรี (Luxury Lifestyle) 
และไลฟ์สไตล์แบบแคชชวล (Casual Lifestyle) ของทัง้คนไทยและนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ 

CPN พัฒนาโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต เดิม และโครงการเซ็นทรัลภูเก็ต ร่วมกัน เพื่อจะท าให้เป็นโครงการ
ศนูย์การค้าขนาดใหญ่และมีความครบวงจรแหง่หนึง่ของจงัหวดัภเูก็ต  สามารถรองรับกลุม่ลกูค้าที่มีก าลงัซือ้ได้หลายระดบั
ทัง้จากภายในประเทศและตา่งประเทศ และยงัเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั ซึง่การพฒันาประกอบด้วย 3 เฟส โดยเฟส 1 
คือ สว่นพืน้ที่ของเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต เดิม ที่จะพลิกโฉมใหม่ให้มีความสวยงามและทนัสมยัขึน้ รวมทัง้เป็นแหลง่รวมแบ
รนด์ชัน้น าทัง้ไทยและต่างประเทศ และเป็นศูนย์รวมร้านอาหารนานาชาติช่ือดังมากมาย เฟส 2 คือ พืน้ที่ใหม่ที่เป็นของ
โครงการเซ็นทรัลภูเก็ต ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ Luxury รองรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซือ้สูง
ประกอบด้วยร้านสญัลกัษณ์ของสนิค้าแบรนด์หรู (Flagship Store) และแอทแทรคชัน่ (Live Attraction) ระดบัโลกที่จะมอบ
ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยพืน้ที่ทัง้หมดของ เฟส 1 และเฟส 2 จะเช่ือมต่อถึงกันด้วยสะพานลอยฟ้าที่ตกแต่งเป็น
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืน พร้อมทางเลือ่นอตัโนมตัิเพื่อความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใช้สอยให้กบัผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

นอกจากนี ้CPN ยงัเตรียมพฒันาพืน้ที่เฟส 3 ส าหรับโครงการในอนาคตซึ่งประกอบด้วย โรงแรม ศนูย์การประชุม
นานาชาติที่ใหญ่และทนัสมยัที่สดุในภาคใต้ ที่สามารถรองรับการประชุม การจัดงานระดบัประเทศ และงานแสดงสินค้า
ระดบัโลก รวมทัง้ยงัมีแผนสร้างสวนสนกุที่มีธีม (Theme Park) ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยวกลุม่ครอบครัวอีกด้วย 

ความคืบหน้าของโครงการ: อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างเฟส 2 คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการได้ในปี 2561 
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เงินลงทุน: ประมาณ 6,650 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึง่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนอนการสร้าง) 

โครงการคอนโดมิเนียม 

โครงการคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ (ESCENT) 

 
 
โครงการคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) และ เอสเซ็นท์ (ESCENT) 

 
CPN Residence วางแผนพฒันาโครงการที่อยูอ่าศยัอยา่งตอ่เนื่อง ควบคู่กบัศนูย์การค้าของ CPN ที่ตัง้อยูใ่นท าเล

ที่ดีทั่วประเทศ และที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยจะพัฒนาโครงการเป็น Residential & Commercial 
Community อาศยัความเป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลกีกบัทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านอสงัหาริมทรัพย์มาเป็นยทุธศาสตร์ในการ
ขยายธุรกิจ 
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โครงการศูนย์การค้าในต่างประเทศ 

CPN ได้พิจารณาและศึกษาถึงโอกาสในการขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ  โดยมุ่งความสนใจไปยงัประเทศใน
ภมูิภาคเอเชียที่มีศกัยภาพและอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและเพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทนุ อย่างไรก็ดี CPN ได้ตระหนกัถึงความแตกต่างของภาวะตลาด สภาวะการแข่งขนั และความเสี่ยง
ของการท าธุรกิจในตา่งประเทศ จึงจดัตัง้คณะท างานพิเศษเพื่อศกึษาประเทศเป้าหมายในหลากหลายมิติ ทัง้ในแง่เศรษฐกิจ 
สงัคมการเมือง อตุสาหกรรมและการแขง่ขนั กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเสีย่งอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในแตล่ะประเทศ
ที ่CPN สนใจ เพื่อคดักรองตลาดที่มีทัง้ศกัยภาพ โอกาสทางธุรกิจ และความเหมาะสมต่อธุรกิจของ CPN โครงการต่าง ๆ ที่
อยู่ในแผนได้ถูกน ามาประเมินความเป็นความเป็นไปได้อย่างรอบคอบเพื่อการตดัสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  
เป็นไปอยา่งระมดัระวงัและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

CPN ได้ศกึษาโอกาสในการลงทนุเพิ่มเติมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเน้นท่ีประเทศมาเลเซีย เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย ทัง้นีก้ารพฒันาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้มองโอกาสในสว่นของการปรับปรุงศนูย์การค้าที่มีอยู่แล้ว
และการพฒันาโครงการใหม่ ๆ ในพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพ โดยอาจมีการร่วมทนุกบัพนัธมิตรในตา่งประเทศเพื่อให้สามารถบกุเบิก
ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในประเทศนัน้  ๆ ได้อย่างดียิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้CPN ยงัได้รับข้อมลูสนบัสนนุบางสว่นจากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุม่เซ็นทรัลในต่างประเทศ  ท า
ให้ CPN สามารถวิเคราะห์และพฒันาโครงการในตา่งประเทศได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยปัจจบุนัCPN ได้เข้าร่วมลงทนุใน
โครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ประเทศมาเลเซีย เป็นศนูย์การค้าแหง่แรกของ CPN ในตา่งประเทศ โดยเลง็เห็นถึงธุรกิจค้าปลีกใน
มาเลเซียที่มีโอกาสและศกัยภาพในการเติบโต 
 

เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้

รูปแบบการร่วมทุน: CPN จดัตัง้บริษัทยอ่ยร่วมกบับริษัท I-R&D Sdn. Bhd. (IRD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท I-Berhad 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เบอร์ซ่าที่ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย  เพื่อพัฒนาโครงการ
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้โดย CPN ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ผ่านบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และ IRD ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 40 ในบริษัทย่อย นอกจากนี ้CPN จะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ โดย CPN จะได้รับค่าธรรมเนียมใน
การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ที่ตัง้: ตัง้อยู่ในเขต 7 ของเมืองชาห์อลมั รัฐสลงังอร์ ประเทศมาเลเซีย ขนาบด้วยถนนหลวงสายหลกั 2 สาย คือ Federal 
Highway และ Baru Lembah Klang Highway มีทางเข้าออกที่สะดวกจากการคมนาคมในทกุทิศทางทัง้จากกวัลาลมัเปอร์ 
เขตแคลง และเขตชาห์อลมั มีทางเช่ือมจาก Federal Highway เพื่อเข้าสูโ่ครงการโดยตรง โครงการอยู่ห่างจากเมืองหลวง
กวัลาลมัเปอร์ 22 กิโลเมตร 

ขนาดโครงการ: ท่ีดินกรรมสิทธ์ิขนาด 11.12 เอเคอร์ หรือประมาณ 28 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ที่ใช้สอยประมาณ  278,000 
ตารางเมตร พืน้ที่จอดรถรองรับกวา่ 3,000 คนั โครงการมีลกัษณะเป็นศนูย์การค้าในรูปแบบ Regional Mall ซึ่ง CPN เป็นผู้
ควบคมุการออกแบบ พฒันา และบริหารศนูย์การค้าโดยเป็นผู้ ริเร่ิมในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัวงการค้าปลกีของ
มาเลเซีย ทัง้นวตักรรมการออกแบบ การบริการที่ยอดเยี่ยมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย รวมถึงความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในการบริหารศนูย์การค้าที่มีมายาวนาน 
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ศักยภาพของโครงการ: โครงการตัง้อยู่ในพืน้ที่ โครงการ  i-City “Malaysia Cybercenter” ขนาด  72 เอเคอร์ เมือง
เทคโนโลยีแหง่ใหมข่องมาเลเซีย ซึง่คาดวา่จะเป็นศนูย์กลางการพบปะของชมุชนในเขตตะวนัตกของรัฐสลงังอร์ที่ครบวงจร ที่
ประกอบด้วยย่านธุรกิจหลักของเมือง แหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีความบันเทิงครบสมบูรณ์แบบด้วย
ศนูย์การค้าอาคารส านกังานไซเบอร์เซ็นเตอร์ ส านกังานของบริษัทชัน้น า โรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั พืน้ท่ีค้าปลกี รวมถึงสวน
น า้ โดมหิมะ และชิงช้าสวรรค์สถานที่ท่องเที่ยวประดบัไฟในยามค ่าคืน อีกทัง้ยงัมีแผนที่จะพฒันา ศนูย์ศิลปะการแสดงใน
อนาคต เพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้ โดยกลุม่เป้าหมายของโครงการครอบคลมุผู้ที่มีรายได้ระดบักลางถึงระดบับนใน
เมืองชาห์อลมั เมืองหลวงของรัฐสลงังอร์ ซึง่มีประชากรมากกวา่ 600,000 คน และมีการเติบโตของกลุม่คนชัน้กลางที่มีก าลงั
ซือ้สงู อยา่งรวดเร็ว รวมถึงประชากรในรัฐสลงังอร์ที่มีมากกวา่ 5 ล้านคนรวมถึงกลุม่เป้าหมายในเมืองใกล้เคียงอีกด้วย 

ความคืบหน้าของโครงการ: อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการได้ในปี 2561 

เงนิลงทุน: ประมาณ 830 ล้านริงกิต หรือประมาณ 8,300 ล้านบาท (เงินลงทนุรวมทัง้โครงการรวมเงินลงทนุในการก่อสร้าง
ห้างสรรพสนิค้า โดย CPN ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ในบริษัทยอ่ย) 

การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

CPN ยดึถือและด าเนินการตามหลกับรรษัทภิบาลตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ ขึน้ในปี 2523 จากนัน้ได้มีการพฒันาตาม
ระบบมาตรฐานสากลมุ่งเน้นในเร่ืองความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผสมผสานกบัแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน ค านึงถึง
เกณฑ์ตามดัชนีความยั่งยืน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และให้ความส าคญักบัผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
ตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นมา CPN ได้ผนวกเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (UN-Sustainable Development Goals–SDGs) ตาม
กรอบสหประชาชาติในกระบวนการก าหนดประเด็นสาระส าคญัด้านความยัง่ยืนโดยมุ่งเน้นในเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
บริบทการด าเนินธุรกิจ และสามารถผลกัดนัให้เห็นผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

 
กระบวนการประเมินประเดน็ส าคัญด้านความยั่งยืน  

 
 
1. ระบุประเด็นที่ส าคัญ   

CPN ระบุประเด็นที่มีความส าคัญด้านความยั่งยืน ร่วมกับประเด็นความเสี่ยงและโอกาส โดยพิจารณาจากการ
วิเคราะห์จาก 

• ความท้าทายจากปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มกระแสโลก การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้ บริโภค 
แนวโน้มการแขง่ขนัในตลาด และความท้าทายจากปัจจยัภายใน เช่น ผลการด าเนินงาน จดุออ่น จดุแข็ง ดชันี
ตวัชีว้ดัด้านความเสีย่งระดบัองค์กร  
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• ประเด็นที่มีนยัส าคญัซึง่ได้จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีหลกั
ที่ส าคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ร้านค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน ผ่านช่องทางการส ารวจความคิดเห็น การ
สนทนากลุม่ การประชมุ และการพบปะหารือทัง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

• กรอบการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามหลกัสากล เช่น เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนในกรอบ
สหประชาชาติ SDGs Guidelines ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) เกณฑ์การประเมินองค์กรด้าน
การพฒันาอย่างยัง่ยืน (Dow Jones Sustainability Assessment Criteria) มาตรฐานสากล Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และกระบวนการตามแนวทางของ 
Global Reporting Initiative (GRI Standard) Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) และกรอบ
การวิเคราะห์ด้านความยัง่ยืน-ESG จากสถาบนัการเงินและการลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 

2. ประเมินความส าคัญของประเด็น  
ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพฒันาอย่างยัง่ยืน วิเคราะห์และประเมินความส าคญัของประเด็นด้านความยัง่ยืน 
ความเสีย่ง และโอกาส โดยด าเนินการผา่น 

• การประชุมกลุม่ยอ่ยกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้มีสว่นได้เสียโดยตรง เช่น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลลกูค้า
สมัพนัธ์ ร้านค้าสมัพนัธ์ ชุมชนสมัพนัธ์ เป็นต้น เพื่อพิจารณาระดบัผลกระทบและทบทวนระดบัความส าคญั
จากมมุมองของผู้มีสว่นได้เสยี โดยข้อมลูที่ได้เป็นข้อมลูระดบัทตุิยภมูิ 

• การประชุมกับตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มโดยตรง เช่น ประชุมกับคู่ค้า และพนักงาน เพื่อประเมินผล
กระทบและความส าคญัของประเด็นความยัง่ยืนที่เก่ียวข้องจากมมุมองของผู้มีสว่นได้เสยีโดยตรง โดยข้อมลูที่
ได้เป็นข้อมลูระดบัปฐมภมูิ 

• การวิเคราะห์ประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เช่น เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และผู้ ถือหุ้น นกั
ลงทนุ ผา่นการวิเคราะห์ หารือ และประเมินประเด็นจากผู้บริหารระดบัสงูในการจดัท าแผนกลยทุธ์องค์กร 

• การประเมินระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิดของประเด็นเหล่านัน้ผ่านการท าแบบส ารวจ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและคณะท างานด้านความเสีย่งในระดบัปฏิบตัิการ 

 
3. จัดล าดบัความส าคัญของประเด็น  

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประชุมเพื่อทวนสอบความ
ครบถ้วนและการจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นดงักลา่ว โดยอนมุตัิและยืนยนัประเด็นด้านความยัง่ยืน ความเสี่ยง 
และโอกาสที่มีนยัส าคญัในปี 2560 รวม 9 ประเด็น เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการก าหนดกลยทุธ์องค์กรสูค่วามยัง่ยืน 
และกลยทุธ์การบริหารความเสีย่งขององค์กร  

 
4. ทบทวนและรายงานผล  

CPN มีการติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนงานกลยทุธ์องค์กรสูค่วามยัง่ยืน และการบริหารความเสี่ยง 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
ตามล าดับ เพื่อทบทวนล าดับความส าคัญและผลกระทบของประเด็นเหล่านัน้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยบาง
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ประเด็นยงัคงความส าคญัไว้ และบางประเด็นมีการเพิ่มเติมขึน้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว อีกทัง้พิจารณาอนมุตัิในการเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์สากลอยา่งเหมาะสมตอ่ไป  

การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักท่ีส าคัญ 

CPN วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียหลกัที่ส าคญัออกเป็น 8 กลุ่มใหญ่ มีการก าหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ พร้อมสง่เสริมการมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีสว่น
ได้เสยีอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และทนัท่วงที โดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแตล่ะสายงานอยา่งเหมาะสม ครอบคลมุ
ถึงการวิเคราะห์ ตอบสนองและถ่ายทอดข้อมูลภายในระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง 

 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองการค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) และการมีส่วนร่วมและการดูแลผูมี้สว่นไดเ้สียหลกัทีส่ าคญั
ไดที้ ่www.cpn.co.th/ การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน/ การบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน/ การมีสว่นร่วมและการดูแลผูมี้สว่นไดเ้สียหลกัทีส่ าคญั 

 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเร่ืองการบริหารความเสีย่งและประเด็นความเสีย่งเกิดใหม่ ในหวัข้อปัจจยัความเสีย่ง 
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กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

จากการวิเคราะห์ประเดน็ความยัง่ยนืท่ีส าคญั CPN จึงได้ก าหนดกลยทุธ์หลกัในการด าเนินธุรกิจและวางแผนการด าเนินงาน
ในระยะยาวเพื่อการพฒันาและเติบโตอยา่งยัง่ยืน ประกอบด้วย 

   การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์  

CPN มุ่งที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุน พัฒนาและบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มัน่คง ใน
รูปแบบของการพฒันาโครงการพืน้ที่แบบผสมผสาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัโครงการ ซึ่งการกระจายฐานธุรกิจจะช่วย
สร้างความเข็มแข็งในการเติบโตของธุรกิจและลดความเสีย่งทางธุรกิจ 

 นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการ 

CPN มุง่รักษาขีดความสามารถในการแขง่ขนั โดยการสร้างสรรค์และประยกุต์ใช้นวตักรรมใหม่ในการออกแบบ ตกแต่งและ
สร้างบริการรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษ ความแปลกใหม่และบริการที่เป็นเลิศที่ตอบสนองกับความต้องการ
ของลกูค้า รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานภายในองค์กรและการปรับกระบวนการ
ท างานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง 

 การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย  

CPN ด าเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้างคณุคา่ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีและสงัคมโดยรวม” โดยการด าเนินธุรกิจภายใต้
แนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รับฟังเสียงของผู้มีสว่นได้เสยี การใช้ศกัยภาพและความเช่ียวชาญของ CPN ในการสร้าง
คณุคา่ร่วม รวมทัง้รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมร่วมกนักบัผู้มีสว่นได้เสยี 

 การจัดหาแหล่งเงนิทุนและบริหารการเงนิอย่างรอบคอบ  

CPN ให้ความส าคญักบัการมีวินยัทางการเงินและการจดัหาแหลง่เงินทนุหลากหลายรูปแบบ ทัง้เงินทนุจากการด าเนินธุรกิจ 
การกู้ ยืมเงิน การออกหุ้นกู้  การจัดตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) การออกหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น เพื่อ
สร้างความเข็มแข็งทางการเงิน รองรับแผนการขยายธุรกิจ มีการบริหารต้นทนุทางการเงินอยา่งมีประสทิธิภาพ 

  แนวทางการบริหารจัดการ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายความยัง่ยืนสูก่ารเป็นศนูย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) และศนูย์กลางของ
ชมุชน (Center of Community) โดยบรูณาการพนัธกิจความยัง่ยืน 10 พนัธกิจย่อยที่ก าหนดตัง้แต่ปี 2558 ในกระบวนการ
ก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนควบคู่กันไป รวมทัง้ได้ก าหนดตวัชีว้ดัด้านความยัง่ยืนและหน่วยงาน
หลกัที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ มีการน าเสนอและรายงานผลการด าเนินงานจ าแนกตามบริบทความยัง่ยืนต่อคณะกรรมการ
จดัการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และ
ถ่ายทอดผลการประเมินตวัชีว้ดัดงักลา่วสู่การประเมินผลงานของผู้บริหารและพนกังาน ลดหลัน่ตามสายงานในสดัสว่นที่
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เหมาะสม รวมทัง้มีการมอบหมายให้ผู้บริหารในฐานะผู้น าด้านความยัง่ยืน (SD Champion) ท าหน้าที่สง่เสริมและสนบัสนนุ
ให้การขบัเคลือ่นแผนงานให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ 

เป้าหมายและการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 

 

ประเด็น เป้าหมายด้านความยั่งยนื กลยุทธ์หลักในการด าเนินธุรกิจ การด าเนินการปัจจุบัน SDGs 

การบริหารความเสีย่ง  บริหารและจดัการความเสีย่งให้ลดลงใน
ระดบัท่ียอมรับได้ 

การกระจายฐานธุรกิจการพฒันาและ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

แผนงานการบริหารและจดัการความ
เสีย่งระดบัองค์กร  การปรับตวัเพื่อรองรับ

พฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลีย่นแปลงไป 

มุง่มัน่ในการพฒันาศนูย์การค้าและธุรกิจ
ที่เก่ียวเนื่อง อีกทัง้ให้บริการแบบครบ
วงจร ตอบสนองความต้องการของทกุ
กลุม่ ทกุไลฟ์สไตล์โดยค านงึถึงความ
ทนัสมยั ความสะดวก ปลอดภยัและดีตอ่
สขุภาพ 

นวตักรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ความเป็นเลศิในการบริหารจดัการและ
การให้บริการ  
 

1.                              
              

2.                          
3.                                 

 

 ความปลอดภยัและความ

สะดวกของลกูค้า 
 

การสรรหาและสร้างความ
ผกูพนักบัร้านค้า 

มุง่มัน่ในการสร้างความผกูพนักบัร้านค้า 
คูค้่า และพนกังานสูก่ารพฒันานวตักรรม
ร่วมกนั 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี  

การบริหารจดัการและพฒันาร้านค้า  

 การพฒันาและสร้างความ

ผกูพนักบัพนกังาน 
มุง่มัน่ในการสร้างความผกูพนักบัร้านค้า 
คูค้่า และพนกังานสูก่ารพฒันานวตักรรม
ร่วมกนั 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี  

การบริหารจดัการและสร้างความ
ผกูพนักบับคุลากร  
 

 การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน

และพฒันาคูค้่า 
มุง่มัน่ในการสร้างความผกูพนักบัร้านค้า 
คูค้่า และพนกังานสูก่ารพฒันานวตักรรม
ร่วมกนั 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี  

การบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน  
  ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน

และสงัคม 
ผลกัดนัและสง่เสริมให้ชมุชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดี 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี 

การแสดงความรับผิดชอบ 
และพฒันาชมุชน  
 

 

 การบริหารทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อม 
มุง่มัน่ในการใช้พลงังานอยา่งรู้คณุคา่ 
และคุ้มคา่ ลดการใช้และลดผลกระทบที่
จะเกิดกบัสิง่แวดล้อมและสภาพ
ภมูิอากาศ 

การดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มี
สว่นได้เสยี 

การบริหารจดัการทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม   

 การก ากบัดแูลกิจการ
 สร้างวฒันธรรมองค์กรบนพืน้ฐานหลกั

บรรษัทภิบาลท่ีดี 
 การก ากบัดแูลกิจการ 

 

 
ภาวะตลาดและการแข่งขัน  
ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2560 

อตุสาหกรรมค้าปลีกในไทยคิดเป็นร้อยละ 15 ของ GDP รวมทัง้ประเทศและในปี 2560 มีการเติบโตในอตัราร้อยละ 
4.2 โดยมีก าลงัซือ้ส่วนใหญ่จากกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดบักลางและระดับบน และผู้มีรายได้ประจ า ขณะที่ผู้บริโภคที่มี
รายได้ระดบัปานกลางและระดบัลา่งและกลุม่เกษตรกรในตา่งจงัหวดัยงัมีภาระหนีค้รัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัสงูและราคาสนิค้า
เกษตรอยู่ในระดบัต ่า รวมทัง้มาตรการจดัระเบียบของทางการ เช่น การห้ามขายของบนทางเท้า การปราบปรามทจุริตและ
การตรวจสอบท่ีเข้มข้นสง่ผลให้ครัวเรือนกลุม่ฐานรากมีรายได้น้อยลงจึงระมดัระวงัการใช้จ่าย 

รายงานวิจยัของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทยจ ากดั เปิดเผยว่า ตลาดค้าปลีกมีการขยายตวั
ตอ่เนื่อง แต่ในอตัราที่ช้าลง โดยในปี 2560 มีพืน้ที่ค้าปลกีประมาณ 334,845 ตารางเมตร สง่ผลให้พืน้ที่ค้าปลกีรวมทัง้หมด
ในกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีโดยรอบอยูท่ี่ประมาณ 7,878,669 ตารางเมตร โดยพืน้ที่ค้าปลีกประมาณร้อยละ 78 ของพืน้ที่
ค้าปลกีที่เปิดในปี 2560 คือ ศนูย์การค้า ตามด้วย 
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ศนูย์การค้าขนาดยอ่ม ร้อยละ 14 และพืน้ท่ีค้าปลกีสนบัสนนุประมาณร้อยละ 6 และห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ ร้อยละ 
2 ตามล าดบั และภาพรวมอตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลีก (Occupancy Rate) สงูกวา่ร้อยละ90 (ที่มา: รายงานวิจยัพืน้ที่ค้าปลีก
ไตรมาส 4 ปี 2560 ของบริษัทคอลลเิออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทยจ ากดั) 

• กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า 
สมาคมศนูย์การค้าไทย (Thai Shopping Center Association: TSCA) เปิดเผยข้อมลูพืน้ที่โครงการ (Retail Gross 

Floor Area) ของศนูย์การค้าทัง้หมดในประเทศไทยปี 2560 อยู่ที่ 19.0 ล้านตารางเมตร และคาดการณ์ภายในปี 2562 จะ
อยู่ที่ 20.9 ล้านตารางเมตร โดยพืน้ที่โครงการ (Retail GFA) ของสมาชิกสมาคม TSCA ที่ประกอบด้วย 13 ผู้ประกอบการ
ธุรกิจศูนย์การค้า(บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา  จ ากัด  (มหาชน) บริษัท  ซีคอน  ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด  (มหาชน) บริษัท 
สยามพิวรรธน์ จ ากดั บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั(มหาชน) บริษัท รังสติพลาซา่ จ ากดั บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากดั บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากดั 
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากดั บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ากดั บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ ากดั และ บริษัท บญุถาวร
เซรามิค จ ากัด) ปี 2560 อยู่ที่ 8.0 ล้านตารางเมตร โดยจ านวนศูนย์การค้าของสมาชิก  TSCA ภายในสิน้ปี 2560 มี 97 
ศนูย์การค้า และภายในปี 2562 จะเพิ่มขึน้เป็น 9.1 ล้านตารางเมตร และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 107 ศนูย์การค้า และงบ
ลงทนุรวมของสมาชิก TSCA (รวมโครงการใหม ่และโครงการปรับปรุงและขยายพืน้ท่ี) คาดวา่ปี 2560 - 2562 ใช้งบลงทนุไม่
ต ่ากวา่ 57,000 ล้านบาท 

โครงการใหม่ที่เกิดขึน้ ในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โชว์ดีซี เซ็นจูร่ี 
เดอะมูฟวี่ พลาซ่า อ่อนนุช และเมกาบางนา เฟส 2 และการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัล พลาซา 
พระราม 3 คิง เพาเวอร์ รางน า้ MBK เซ็นเตอร์ ซีคอนสแควร์ และมาร์เก็ตเพลส นางลิน้จ่ี และภายในปี 2562 จะมีโครงการ
ศนูย์การค้าเปิดใหม ่ได้แก่ เซ็นทรัลภเูก็ต ไอคอนสยาม เดอะมาร์เก็ตแบงคอก และเทอร์มินอล 21 พทัยา 

ในสภาวะตลาดปัจจบุนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้เผชิญกบัความท้าทายจากพฤติกรรมการ
จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วและประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทัง้ความท้าทายจากการ
เติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) การเกิดขึน้ของ Lifestyle Retail ซึ่งออกแบบการใช้พืน้ที่ให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวรวมทัง้การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการส่งอาหาร  (Food Delivery Services) 
ส่งผลให้ความถ่ีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ามีแนวโน้มน้อยลง ปัจจัยเหล่านีเ้พิ่มความท้าทายให้กับ
ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในการดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ  ผู้ประกอบการจึงต้องปรับเปลี่ยนแผน
กลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ๆ  และพฒันาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลีย่นไปของลกูค้าและสง่มอบ
ประสบการณ์ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

• กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Retail) 
ในปี 2560 ธุรกิจค้าปลกีในกลุม่ศนูย์การค้าขนาดยอ่มมีจ านวนเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง แม้จะขยายตวัช้าลงจากหลายปีก่อน 

โดยในปีนีม้ีการขยายตวัขึน้ 27,700 ตารางเมตร และมีโครงการท่ีเปิดตวัในปี 2560 อาทิ ช่างชุ่ย ซมัเมอร์ฮิลล์ สเตเดียมวนั 
แลนด์มาร์ค มหาชยั และล้ง 1919 เป็นต้น 

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในรูปแบบโครงการศูนย์การค้าขนาดย่อมนีม้ีการแข่งขันสูง  ท าให้
ผู้ประกอบการในกลุม่นีต้้องปรับตวัเพื่อสร้างความแตกต่าง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และตรงกบั
ความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายและนกัท่องเที่ยว ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผู้ เช่าใหม่ๆ  ที่มี
ความหลากหลายและแปลกใหม่ การใช้กิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลกูค้าเดิมที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม
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ใหม่ๆ  ตอ่เนื่องไปจนถึงการจดัให้โครงการมีสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ที่ครบครัน โดยทัง้หมดนีต้้องอาศยัความช านาญใน
การบริหารภายใต้ต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึง่ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการกลุม่นี ้

• กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket)และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 
โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการใหม่มีไม่มากนัก  โดยปัจจุบันผู้ ประกอบการมุ่งพัฒนา

โครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กในลักษณะใกล้เคียงกบัร้านสะดวกซือ้กึ่งซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ ที่เรียกว่า “ซูเปอร์คอนวี
เนียนสโตร์” และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) เช่น มินิบิ๊กซี เทสโก้โลตสัเอ็กซ์เพรส ท็อปส์ เดลี ่และแม็กซ์แวล ูทนัใจ
รวมไปถึงการพฒันาโครงการในรูปแบบตลาด เพื่อให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่ายครอบคลมุกลุ่มลกูค้าที่หลากหลายและ
เข้าถึงพืน้ที่ห่างไกลมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาเพื่ออ านวยความสะดวกในการจบัจ่ายสินค้าของกลุม่
ลกูค้าเป้าหมาย ซึ่งในอนาคตอนัใกล้ ช่องทางนีน้่าจะช่วยเพิ่มรายได้อย่างมีนยัส าคญัเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคที่
เปลีย่นมาให้ความส าคญักบัความสะดวกรวดเร็ว 

ส าหรับภาพรวมกลุม่ร้านค้าสะดวกซือ้ เน้นการขยายสาขาเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ครอบคลมุพืน้ท่ีตา่ง ๆ ให้มาก
ที่สดุ และเร่ิมมุ่งเน้นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี ้ยงัมีการปรับตวัเพื่อให้เข้ากบัวิถีการด าเนินชีวิตของ
คนในปัจจบุนั โดยเน้นการเป็นร้านอิ่มสะดวกที่มีเคร่ืองดืม่และอาหารถกูสขุลกัษณะที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสมส าหรับ
ทกุเพศทกุวยั มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ที่ เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว รูปแบบทนัสมยัและ
น าเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) จ าหนา่ยสนิค้าออนไลน์ (Online Shopping) 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเข้ามาเลือกซือ้สินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  และยงัมีการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) ที่สามารถสื่อสารกบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้การลงทนุจากกลุม่ทนุต่างประเทศที่มีมากขึน้ 
ส่งผลให้ผู้ ประกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  เพื่อสร้างและรักษา
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากขึน้ 

 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2561 

สมาคมศูนย์การค้าไทยคาดว่า ในปี 2561 ธุรกิจค้าปลีกจะเติบโตประมาณร้อยละ 4.0-5.0 ท่ามกลางภาวะการ
จบัจ่ายใช้สอยอย่างระมดัระวงั โดยจะเห็นการเปิดตวัโครงการค้าปลีกรูปแบบใหมม่ากขึน้ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานวิจยัของ
บริษัท คอลลเิออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั ที่คาดวา่ ปี 2561 ธุรกิจค้าปลกีจะเติบโตประมาณร้อยละ 4.0-5.0 
เนื่องจากจะมีการเปิดตวัโครงการค้าปลกีรูปแบบใหมม่ากขึน้ ซึง่เร่ิมมีสญัญาณตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2560 คือ การเปิดตวั
เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ตามด้วยโครงการเมกาบางนา เฟส 2 ของสยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ โครงการไอคอนสยาม ของ
กลุม่สยามพิวรรธน์ และโครงการมาร์เก็ต แบงคอก ของกลุม่แพลทินมั สง่ผลให้พืน้ท่ีค้าปลีกเพิ่มขึน้เป็น 9.0 ล้านตารางเมตร
ในปี 2562 โดยการเพิ่มขึน้ของอปุทานเป็นไปตามอปุสงค์ในตลาดที่ยงัเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากการขยายตวัของการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคในเมือง โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเที่ยวต่างชาติ สง่ผลให้ผู้ เช่าสว่นใหญ่ยงัมีความต้องการเช่าพืน้ที่และขยายธุรกิจ
อยา่งตอ่เนื่อง ท าให้อตัราคา่เช่าและอตัราการเช่าในปี 2561 ยงัมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ 

ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ที่คาดวา่จะเปิดบริการในปี 2561 ในกรง ุเทพมหานคร ไดแ้ ้ก ่โครงการไอคอนสยาม ยา้่ 
นรมิ แม่น า้เจ้าพระยาซึ่งจะเป็นโครงการในรูปแบบพืน้ที่แบบผสม (Mixed-use) ประกอบด้วยศูนย์การค้า ที่พกัอาศยั และ
ศนูย์รวมความบนัเทิง และแหลง่ช้อปปิง้ขนาดกลาง อาทิ ศนูย์การค้าเกตเวย์ ยา่นบางซื่อ ศนูย์การค้าเดอะมาร์เก็ต แบงคอก 
ย่านราชประสงค์ โครงการวิสซ์ดอม 101 ย่านพระโขนง และห้างอิเกียที่ตัง้อยู่ในโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  เวสต์
เกต ย่านบางใหญ่ โดยคาดว่าพืน้ที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯและปริมณฑล (Net Retail Area) จะเพิ่มขึน้ประมาณ 489,000 
ตารางเมตร ส าหรับโครงการท่ีจะเปิดในตา่งจงัหวดั ได้แก่ เทอร์มินอล21 พทัยา ของกลุม่สยามรีเทล และเซ็นทรัลภเูก็ต 
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สว่นในปี 2562-2564 คาดวา่จะมแีหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่เกิดขึน้ 4 แหง่ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) วนั แบงค็อก 
(One Bangkok) เป็นโครงการท่ีพฒันาโดยกิจการร่วมทนุระหวา่งบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั กบับริษัท เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ตีโ้ฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บนที่ดินบริเวณหวัมมุถนนวิทยตุดักบัถนนพระราม 4 ติดกบัสวนลมุพินี 2) 
โครงการสามยา่นมิตรทาวน์เป็นโครงการ Mixed-use ของบริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตีด้ีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
คาดว่าจะเปิดในช่วงปลายปี 2562 3) ศูนย์การค้าบางกอก มิดทาวน์ บนถนนรัชดาภิเษก ของกลุม่พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค 
และ 4) ศนูย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เป็นห้างแหง่ที่ 3 ในกลุม่ ดิ เอ็มดิสทริค ยา่นพร้อมพงษ์ ของกลุม่เดอะมอลล์ 

นอกจากนี ้การเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ของรัฐบาล การจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษในภมูิภาค
ตา่ง ๆ ของประเทศและโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) จะสง่ผลให้มีการเช่ือมโยงของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ในระยะยาว  รวมทัง้เม็ดเงินลงทุนทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะนกัลงทนุต่างชาติที่ได้เร่ิมลงทนุตัง้แตช่่วงปลายปี 2560 และต่อเนื่องในอีกหลายปี ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการจ้างงาน
ในหลายพืน้ที่ของประเทศและเพิ่มก าลงัซือ้ในวงกว้างท าให้กลุม่ค้าปลีกมีความสนใจในการพฒันาโครงการในจงัหวดัอื่นๆ 
เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่แนวชายแดนและหวัเมืองหลกัในทกุภาคของประเทศไทย  และด้วยปัจจยัเหลา่นีท้ าให้ซูเปอร์ส
โตร์มอลล์ (Super Store Mall) และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) หลายโครงการได้ทยอยเปิดให้บริการใน
จงัหวดัชายแดน ในขณะเดียวกนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้าได้ประกาศแผนพฒันาโครงการศนูย์การค้า
ในกลุม่จงัหวดัดงักลา่ว 

การแขง่ขนัของธุรกิจค้าปลีกในระยะข้างหน้าจะไมไ่ด้ถกูจ ากดัเพียงแค่กลุม่ผู้ประกอบการค้าปลีกอีกตอ่ไป แตจ่ะมี
ผู้ เลน่หน้าใหมท่ี่เป็นผู้ประกอบการ E-Commerce และผู้ประกอบการนอกกลุม่ธุรกิจค้าปลีกเข้ามามีสว่นร่วม สง่ผลให้ผู้ ค้า
ปลกีโดยเฉพาะกลุม่ผู้ประกอบการท่ีมีหน้าร้าน (Offline) เผชิญกบัความท้าทายในการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้และแตกตา่งกนัไป 
ยิ่งมีการรุกเข้ามาของกลุ่มตลาดกลางออนไลน์ (E-Market Place) ต่างชาติรายใหญ่ เช่น จีน เกาหลีใต้ ที่มีแผนบุกตลาด
ออนไลน์ของไทยรวมถึงอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ อีกทัง้สญัญาณการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่คาดว่าในปี 2561
นา่จะขยายตวัร้อยละ 20-25 ตอ่เนื่องจากปี 2560 หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาดราว 256,000 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ บริโภคที่นิยมซือ้สินค้าและบริการ  ดังนัน้ การเข้าใจ
พฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุดคือกุญแจส าคัญในการท าธุรกิจ  ซึ่งในปี  2561 คาดว่า
ผู้ประกอบการค้าปลกีทกุรายจะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้บริโภค (Big Data) กนัมากขึน้
ทัง้เทคโนโลยี Data Analytics หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาบริหารจัดการและ
เช่ือมโยงธุรกิจค้าปลกี Online to Offline (O2O) ให้เหมาะสมมากที่สดุ 
 
ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยปี 2560  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2560 มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยปรับตวัดีขึน้ เนื่องจากมี
หลายปัจจยัสนบัสนนุทัง้การลงทนุของภาครัฐและการลงทนุของชาวตา่งชาตใินประเทศไทยที่เพิ่มมากขึน้ อตัราดอกเบีย้ที่ยงั
อยูใ่นระดบัคงที่ และสถาบนัการเงินเพิ่มปริมาณการปลอ่ยสนิเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัมากขึน้โดยประเภทอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นที่
นิยมส าหรับการซือ้ไว้เพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน คือ คอนโดมิเนียม ท าเลยอดนิยมจะอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ 
(Central Business District: CBD) แนวรถไฟฟ้าและก าลงัซือ้หลกัยงัมาจากลกูค้าระดบักลาง-บน ทัง้นี ้ผู้ประกอบการสว่น
ใหญ่เน้นการลงทนุพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัตามพืน้ท่ีเส้นทางขนสง่มวลชน เช่น สว่นตอ่ขยายสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น และมี
รูปแบบการพฒันาและขายที่อยูอ่าศยัแตกตา่งกนัตามท าเลและกลุม่ลกูค้าหากเป็นใจกลางเมืองท าเลมีศกัยภาพ จะเห็นการ
พัฒนาโครงการในรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบค่าเช่าพืน้ที่เพิ่มเติม  และโครงการที่อยู่อาศัย
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ระดบักลางจะอยูใ่นท าเลที่เหมาะสมเข้าถึงระบบขนสง่มวลชนได้ไมย่าก จะเน้นการออกแบบที่อยูอ่าศยัที่ครบถ้วนตอบโจทย์
เร่ืองความคุ้มค่า 

 
สถานการณ์โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ผลการส ารวจของศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Real Estate Information Center: REIC) 
พบว่าโครงการที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในปี 2560 มีจ านวนลดลงจากปี 2559 แต่จ านวนหน่วยในผงัลดลงเพียงร้อยละ 0.7 
เมื่อเทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 หากพิจารณามลูคา่โครงการรวมกลบัมีมลูคา่สงูขึน้ร้อยละ 23.1 เป็น 131,736 
ล้านบาท เทียบกบัในปี2559 มีมลูค่าโครงการรวมเพียง 107,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นการปรับตวัของผู้ประกอบการที่
เร่ิมไมเ่น้นจ านวนโครงการท่ีเปิดตวัแตเ่น้นโครงการขนาดที่ใหญ่ขึน้ และเสนอขายระดบั Segment ที่มีราคาสงูขึน้ โดยมีราคา
เฉลีย่ตอ่หนว่ยประมาณ 4.5 ล้านบาท สงูกวา่ในปี 2559 ที่ราคาเฉลีย่ประมาณ 3.7 ล้านบาท และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยยงัคงเป็นผู้ เลน่หลกัในตลาดที่อยู่อาศยัในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเปิดขายจ านวน 64
โครงการ 22,603 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 78.1 ของจ านวนหน่วยที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ทัง้หมด  ประเภทโครงการที่
เปิดขายใหมใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2560 มีดงันี ้

• โครงการบ้านจัดสรร 
มีการเปิดขายใหม่จ านวน 42 โครงการ 7,825 หน่วย มลูค่าโครงการรวมประมาณ 41,210 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนทัง้จ านวนหนว่ยและมลูคา่โครงการร้อยละ 44.3 และร้อยละ 36.2ตามล าดบั ส าหรับราคาบ้านจดัสรร
เปิดขายใหมพ่บวา่ ไมม่ีการเปิดขายบ้านจดัสรรราคาไมเ่กิน 1.0 ล้านบาท โดยร้อยละ 45.1 ของบ้านจดัสรรท่ีเปิดขายใหมจ่ะ
มีราคา 2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาร้อยละ 27.3 จะอยูใ่นระดบัราคา 3.01-5.00 ล้านบาท สว่นหนึง่ที่ท าให้ราคาเพิ่มสงูขึน้
คือ ต้นทนุการผลติจากราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่มขึน้ 

ส าหรับประเภทโครงการบ้านจดัสรรที่เปิดมากที่สดุเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 74.6 และเปิดขายในระดบัราคา 
2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 18.6 เปิดขายในระดบัราคา 5.01-7.50 ล้านบาท ที่เหลือเป็นบ้านแฝด 
ร้อยละ 5.1 เปิดขายในระดบัราคา 3.01-5.00 ล้านบาท และอาคารพาณิชย์ร้อยละ 1.7 เปิดขายในระดบัราคา 7.51-10.00 
ล้านบาท โดยทาวน์เฮ้าส์มีสดัสว่นเปิดขายเพิ่มขึน้ขณะท่ีโครงการประเภทอื่นมีสดัสว่นลดลง 

• โครงการอาคารชุด 
มีการเปิดขายใหม่จ านวน 48 โครงการ 21,130 หน่วย มูลค่าโครงการรวมประมาณ 90,562 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ทัง้จ านวนหน่วยและมลูค่าโครงการร้อยละ 39.9 และร้อยละ113.4 ตามล าดบั ราคาอาคารชุดเปิดขาย
ใหมพ่บวา่ สว่นใหญ่ร้อยละ42.4 จะเปิดขายในราคา 2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาร้อยละ 27.1อยูใ่นระดบัราคา 3.01-5.00 
ล้านบาท ร้อยละ 13.6 อยูใ่นระดบัราคา 5.01-7.50 ล้านบาท ร้อยละ 8.1 อยูใ่นระดบัราคา 1.01-2.00 ล้านบาทและร้อยละ 
8.8 ราคาเร่ิมต้นตัง้แต่ 7.51 ล้านบาทขึน้ไป สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการเปิดขายในระดบัราคาที่สงูขึน้ โดยสงัเกตจาก
หนว่ยเปิดขายใหมใ่นระดบัราคา 5.00 ล้านบาทขึน้ไปมีสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 

ส าหรับประเภทโครงการอาคารชุดที่เปิดขายมากที่สดุ เป็นประเภท 1 ห้องนอน ร้อยละ 77.2 เปิดขายในระดบัราคา 
2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็นประเภท 2 ห้องนอน ร้อยละ 12.3 เปิดขายในระดบัราคา3.01-5.00 ล้านบาท ที่เหลอืเป็น
ประเภท Studio ร้อยละ 9.7 เปิดขายในระดบัราคา 2.01-3.00 ล้านบาท และเป็นประเภท 3 ห้องนอนขึน้ไปร้อยละ 0.7 เปิด
ขายในราคามากกวา่ 10 ล้านบาท 
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• โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 
มีโครงการเปิดใหมข่ยายตวัมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะโครงการอาคารชดุเนื่องจากแนวโน้มของชาวตา่งชาตเิข้ามาลงทนุ

สงูขึน้ ท า ให้เกิดการร่วมทนุระหวา่งผู้ประกอบการไทยและตา่งชาติมากยิง่ขึน้ รวมถึงยงัเกิดการพฒันาเพื่อเจาะกลุม่ผู้มี
ความต้องการซือ้คอนโดมเินียมในเมืองไทยส าหรับอยูอ่าศยัเอง และลงทนุได้มากขึน้อกีด้วย 

• ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2560 
ลดลงประมาณร้อยละ 12.0 จากปี 2559 ซึง่เป็นการลดลงที่สอดคล้องกบัรายการภาวะเศรษฐกิจมหภาคสาขาการ

ก่อสร้าง โดยในคร่ึงปีแรกปี 2560 ลดลงร้อยละ 1.9 โดยการก่อสร้างภาครัฐลดลงร้อยละ 2.4 และภาคเอกชนลดลงร้อยละ 
0.7 
 

ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย 

• แนวโน้มการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2560 
มีจ านวนประมาณ 40,760 หน่วย และมีมูลค่าประมาณ 110,662ล้านบาท โดยจ านวนหน่วยเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.7 

และมูลค่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจ านวน 33,216 หน่วย และมูลค่า 87,405 
ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุมากท่ีสดุ จ านวน 15,362 หนว่ยคิดเป็นร้อยละ 37.7 ของหน่วย
โอนกรรมสิทธ์ิทัง้หมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 12,979 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 31.8 บ้านเดี่ยวมีการโอนทัง้หมด 
7,579 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 18.6 อาคารพาณิชย์พกัอาศยัมีการโอนจ านวน 3,575 หน่วย มีสดัส่วนร้อยละ 8.8 และบ้าน
แฝดมีการโอนจ านวน 1,265 หน่วย มีสดัสว่นร้อยละ 3.1 ภาพรวมยอดโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยู่อาศยัรวมปี 2560 เมื่อเทียบกบัปี 
2559 คาดว่าจ านวนหน่วยและมูลค่าจะลดลง  เนื่องจากในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 มีมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ท าให้มีการเร่งโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัจ านวนมาก 

• สินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ทัง้ระบบทั่วประเทศปี 2560 
คาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ  566,300 ล้านบาท ลดลงจากปี2559 ร้อยละ 3.4 แต่อาจปรับตัวสูงขึน้ได้ถึง 

602,700 ล้านบาทส่งผลให้แนวโน้มสินเช่ือบคุคลทัว่ไปทัง้ระบบทัว่ประเทศคาดว่าอยู่ที่ประมาณ  3,441,100 ล้านบาท ถึง 
3,464,500 ล้านบาท 

 
ด้านราคาที่อยู่อาศัย 

จากการส ารวจเพื่อจดัท าดชันีราคาโครงการท่ีอยูอ่าศยัที่อยูร่ะหวา่งการขายที่มีหน่วยเหลอืขายตัง้แต่ 6 หนว่ยขึน้ไป 
เพื่อจัดท าดชันีราคาที่อยู่อาศยั 3 ประเภท ได้แก่ ดชันีราคาห้องชุด ดชันีราคาบ้านเดี่ยว และดชันีราคาทาวน์เฮ้าส์ พบว่า
ราคาที่อยูอ่าศยัในไตรมาส 3 ปี 2560เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2559 และไตรมาส 2 ปี 2560 ทกุประเภท 

ผลจากการติดตามสถานการณ์การเปิดตวัโครงการใหม่ ที่อยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ และการโอนกรรมสทิธิ
ที่อยูอ่าศยั ได้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการปรับตวัที่ดีขึน้ ทัง้ในด้านอปุสงค์และอปุทานแม้วา่จะไม่เติบโตเทา่กบัปี 2559 ซึง่มี
มาตรการกระตุ้นตลาดอสงัหาฯจากภาครัฐบาล  แต่ก็สามารถบ่งบอกถึงศักยภาพที่ดีของตลาดในระดับหนึ่ง  และหาก
เศรษฐกิจสามารถขยายตวั และก าลงัซือ้ของผู้บริโภคมีมากขึน้ ธุรกิจอสงัหาฯ นา่จะมีการขยายตวัได้ดีขึน้เช่นกนั 
 
แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยปี 2561 

ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตวัตอ่เนื่อง ขณะที่ตา่งจงัหวดัยงัไมฟื่น้
ตวัมากนกัเนื่องจากก าลงัซือ้มีจ ากัด จากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยงัคงตกต ่าอยู่ และปัญหาภยัธรรมชาติ อย่างไรก็ดี 
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โครงการแนวราบในบางพืน้ที่ยงัพอไปได้ ขณะที่ตลาดเมืองท่องเที่ยวก าลงัซือ้ส่วนใหญ่เป็นการซือ้เพื่อเป็นบ้านหลงัที่สอง
หรือซือ้เพื่อลงทนุ ส าหรับปัจจยับวกที่จะสง่ผลดีต่อตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม  ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ที่ยงัอยู่ในระดบัต ่า
ต่อเนื่องท าให้ผู้ซือ้ได้วงเงินกู้สงู ขณะที่ปัจจยัลบมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยงัไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกบัปริมาณ
การผลติไมส่ามารถควบคมุได้ จากปัญหาภยัธรรมชาติแห้งแล้ง น า้ทว่ม เป็นต้น 

แนวโน้มด้านการลงทุนจะพบว่า ผู้ประกอบการจะหันมาพัฒนาโครงการสิทธิการเช่าระยะยาว  (Leasehold) บน
ที่ดินขนาดใหญ่ที่มีศกัยภาพ และที่สามารถพฒันาเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์มีการครอบครองโดยหน่วยงานรัฐบาล โดย
ผู้ ประกอบการได้น ามาพัฒนาเป็นโครงการรูปแบบผสมผสาน  (Mixed-use Development) โดยรวมอาคารส านักงาน 
โรงแรม ที่อยู่อาศยั และห้างสรรพสินค้าไว้ด้วยกนัเพื่อกระจายความเสี่ยงในการพฒันาโครงการและลดการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
นอกจากนีย้ังเร่ิมตระหนักถึงสงัคมผู้ สูงอายุ ตามโครงสร้างประชากรศาสตร์ที่เข้าสู่สงัคมผู้ สูงอายุ ขณะเดียวกันตลาด
ตา่งประเทศเข้ามามีบทบาทมากขึน้ทัง้ในแง่การลงทนุขนาดใหญ่และรายยอ่ย บริษัทตา่งชาติจากหลายประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่ น 
จีน และฮ่องกง ได้ให้ความสนใจร่วมลงทนุกับผู้พฒันาโครงการในไทย  โดยมีแนวโน้มที่จะน าเงินลงทุนและเทคโนโลยีเข้า
มาร่วมพฒันาโครงการ ขณะที่กลุม่ผู้ซือ้ชาวต่างชาติลงทนุซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อลงทนุระยะยาวและปลอ่ย
เช่ายงัคงเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

สภาพการแข่งขันและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
จากการประมาณการของบริษัทฯ  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CPN มีส่วนแบ่งตลาดในเขตกรุงเทพฯ  และ

ปริมณฑล ประมาณ ร้อยละ 21.0 โดยพิจารณาจากขนาดพืน้ท่ีค้าปลกีรวม (Gross Floor Area) ไมร่วมที่จอดรถ 
 

 
 
 
  
การจัดหาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 

(ก)  การจัดหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
  การจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ การพฒันาโครงการศูนย์การค้า อาคารส านกังาน อาคารที่พกัอาศยั 
และศนูย์อาหารในศนูย์การค้า มีล าดบัขัน้การพฒันาโครงการดงันี ้

▪ การจัดหาที่ดินและบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าหรือซือ้ศูนย์การค้าที่เปิดด าเนินการแล้ว  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพฒันาโครงการใหมห่รือซือ้โครงการศนูย์การค้าครบวงจรที่เปิดด าเนินการแล้วใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั ท่ีมีแนวโน้มของประชากรหนาแนน่ ซึง่จะจดัหาที่ดินโดยการซือ้หรือเช่าบนท าเลที่

ท่ีมา: บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน), ประมาณการ ณ 31 ธนัวาคม 2560 
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มีความเป็นไปได้ในการเติบโตสงู และมีความเสี่ยงน้อย องค์ประกอบที่ส าคญัในการพิจารณาจดัหาที่ดินหรือโครงการของ
บริษัทมีสาระส าคญัดงันี ้

- ท าเลที่ตัง้ของที่ดิน อาทิ สถานท่ีตัง้ การคมนาคม ลกัษณะการใช้ที่ดินข้างเคียง 
- ขนาด รูปร่าง และลกัษณะการครอบครองที่ดิน 
- สาธารณปูโภคที่จะอ านวยความสะดวกในบริเวณที่ดินท่ีจะน ามาพฒันา 
- การใช้สอยของที่ดินท่ีตัง้อยู ่เช่น เขตอตุสาหกรรม, เขตที่พกัอาศยั เป็นต้น 
- แนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากร และพฤติกรรม 
    จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค จ านวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และการ   
    ประเมินอปุสงค์และอปุทานให้สอดคล้องกนั 
- ข้อจ ากดัการใช้ที่ดินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายผงัเมือง, กฎหมายควบคมุธุรกิจค้าปลกี 
- ราคาของที่ดินและความเป็นไปได้ในการได้มา โดยบริษัทแบง่ทางเลอืกในการจดัหาที่ดินท่ีมีศกัยภาพ          
    ทางธุรกิจสงูดงันี ้

ก. การซือ้ขาด  
     - ในกรณีที่ราคาสมเหตผุลและเหมาะสมที่จะน ามาพฒันาศนูย์การค้า 
ข.  การเช่าที่ดิน    
     - ในกรณีที่ดินตัง้อยูใ่นท าเลที่มีศกัยภาพแตเ่จ้าของที่ดินไมย่ินดีที่จะขายขาด 
     - ราคาของที่ดินสงูมากจนไมคุ่้มกบัการลงทนุหากใช้วิธีซือ้ขาด  
     - เจ้าของที่ดินไมส่นใจการร่วมทนุ  
ค.  การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน  
      - ในกรณีที่เป็นเง่ือนไขจากเจ้าของที่ดิน และท าเลที่ตัง้นัน้มีศกัยภาพทางธุรกิจสงู  
        อยา่งไรก็ดี ทกุๆ ท าเลที่ตัง้ที่บริษัทจดัหาเพื่อพฒันานบัวา่เป็นท าเลที่ดีที่สดุในยา่นนัน้เสมอ  
        และราคาที่ได้มาต้องเป็นราคาที่ไมส่งูกวา่ราคาตลาด 
 

▪ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สดุและได้ผลก าไรกลบัคืนมา

อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ค านึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขนั ลกัษณะกลุ่มลกูค้าตลอดจนแนวโน้มของตลาดใน
อนาคต เช่น ความต้องการของลูกค้า การจัดหาสินค้า การก าหนดประเภทสินค้าและร้านค้า การก าหนดราคาขายที่
เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนงานทางด้านการตลาด 

- การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้าง : เพื่อก าหนดลกัษณะเฉพาะที่โดดเด่นอัน
สวยงามดึงดดูสายตาของนกัลงทนุและลกูค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้า และเพื่อก าหนดองค์ประกอบของโครงการ
ในสว่นตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะกลุม่เป้าหมายและภาวะตลาดในท าเลที่ตัง้นัน้ๆ  

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน : เพื่อการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน  และจัดหา
แหลง่ที่มาของเงินทนุ โดยโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทนุที่คุ้มค่าและไม่น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนที่บริษัทฯ 
ก าหนด 

▪ การคัดเลือกผู้รับเหมา  
การพฒันาโครงการใหม่ บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ภายใต้การ

บริหาร จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพสงูสดุ ในการคัดเลือกผู้ รับเหมาบริษัทฯ จะ
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พิจารณาจากประวตัิและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ศกัยภาพทางการเงิน ประวตัิ
ด้านการรับผิดชอบงาน และขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ท่ีช่วยลดต้นทนุและร่นระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 
ซึง่ขัน้ตอนการคดัเลอืกบริษัทผู้ รับเหมา บริษัทฯ จะเปิดการประมลูงานโดยให้มีการเสนอราคาจากผู้ รับเหมาก่อสร้างไมต่ ่ากวา่  3 
ราย โดยการประมลูจะเป็นไปในลกัษณะ Close Bid และท าการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทนุคา่ก่อสร้างให้อยูใ่นงบประมาณ
ที่ตัง้ไว้และสอดคล้องกบัราคากลางที่ประเมินโดยผู้ส ารวจปริมาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ของบริษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาประวตัิและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ มี
ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  
 

▪ ขัน้ตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้พัฒนาโครงการ ดังนัน้ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างจึงเป็นสว่นของผู้ รับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาโครงสร้าง วิศวกรที่ปรึกษา
งานระบบ ฯลฯ เพื่อคอยดแูลและควบคมุขัน้ตอนการผลิตให้กบับริษัทฯ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยี
ของผู้ รับเหมาควบคู่กนัไปด้วย เพื่อที่จะพฒันาเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการรวมทัง้ได้น าวิศวกรรมคณุคา่ (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขัน้ตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการซึง่เป็น
เทคนิคที่ท าให้บริษัทฯ สามารถน ามาใช้ในการลดต้นทนุการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยที่ยงัคงคุณภาพและมาตรฐานการ
ก่อสร้างไว้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้า (ICSC) เพื่อที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลและ
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างศนูย์การค้าของบริษัทฯ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

CPN ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกบัการบริหารความเสี่ยงแบบยัง่ยืนและสนบัสนนุให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร  บริษัทฯ ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  โดย
ค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกให้ครอบคลมุรอบด้าน พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนัน้ และประเมินผลกระทบ
ของความเสี่ยงที่มีต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อม  เพื่อก าหนดแผนงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับ
มาตรการการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการป้องกัน  ก ากับดูแล และควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงหลกัๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ มีดงันี ้
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
จากวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าในระดบัภมูิภาคที่ได้รับความช่ืนชมสงูสดุจากทกุฝ่ายและ

ไม่หยดุนิ่งในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าประทบัใจในระดบัโลกให้แก่ลกูค้า  โดย CPN วางแผนที่จะขยายธุรกิจอย่าง
ตอ่เนื่องทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองส าคญัที่มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงตา่งประเทศโดยเฉพาะในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่านรูปแบบของการพฒันาศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม และการเข้าซือ้กิจการ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ เลง็เห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการพืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use Development) เพื่อเพิ่มมลูคา่ให้กบั
ศนูย์การค้าของบริษัทฯ ด้วยการพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของ CPN โดยความ
เสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1.1 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง 
ในปี 2560 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟืน้ตวัดีขึน้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการสง่ออกที่เติบโตจาก

การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก การท่องเที่ยวที่เติบโตโดยเฉพาะการเพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวชาวจีน  และการลงทุนภาครัฐ
เพิ่มขึน้ กอปรกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม  การ
จบัจ่ายใช้สอยและการอปุโภคบริโภคของประชาชนยงัมีแนวโน้มการฟืน้ตวัในระดบัต ่า บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการลงทนุ
ที่สอดคล้องกบัปัจจยัแวดล้อม โดยเปิดศนูย์การค้าใหมเ่พิ่มขึน้ 2 ศนูย์ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่จงัหวดันครราชสมีา และ
อ าเภอมหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร และการปรับปรุงครัง้ใหญ่ของศูนย์การค้าที่เปิดด าเนินการอยู่ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ และ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบนั รวมถึงเพิ่มมลูค่าสินทรัพย์เพื่อรองรับการ
ขยายตวัทางธุรกิจตามแผนระยะยาว 

นอกจากนี ้CPN ได้ให้ความส าคญักบัร้านค้าผู้ เช่าตามหลกัการท่ีให้ร้านค้าเป็นศนูย์กลางการให้บริการ เพื่อเพิ่มระ
สิทธิภาพการบริการและการติดตามผลการด าเนินงานของร้านค้า  โดยทีมงานขายและทีมงานร้านค้าสมัพนัธ์ จะท าหน้าที่
ดแูลและสร้างความสมัพนัธ์กบัร้านค้าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาและหาแนวทางร่วมกนัใน
การพัฒนาศักยภาพ การด าเนินงาน และการแข่งขันของร้านค้าให้เติบโตไปพร้อมกับศูนย์การค้าของบริษัทฯรวมทัง้มี
มาตรการช่วยเหลือร้านค้าในศนูย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  และก าลงัซือ้ที่ยงัไม่ฟืน้ตวัเต็มที่ ได้แก่ การ
วางแผนร่วมกันเพื่อพฒันาแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึน้ การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายร่วมกับ
พนัธมิตรตา่ง ๆ เช่น บตัรเครดิต และบตัร The 1 Card เป็นต้น การจดักิจกรรมการตลาดที่โดดเดน่ (Signature Events) เพื่อ
ดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาจบัจ่ายใช้สอยและใช้บริการในศนูย์การค้า เป็นต้น 
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1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน 
ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกยงัคงมีภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงต่อเนื่องทัง้จากผู้ประกอบการรายเดิม  และผู้ประกอบการ

รายใหม่ที่ทยอยเปิดศนูย์การค้าใหม่และปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม  โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมถึงจงัหวดัที่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวหรือเขตเศรษฐกิจที่ส าคญั เช่น ภเูก็ต และนครราชสมีาเป็นต้น นอกจากนีย้งัมี
ศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ร้านค้าในการเปิด
ด าเนินการในศนูย์การค้าที่เหมาะสมและเพิ่มทางเลอืกให้กบัลกูค้าที่มาซือ้สนิค้าและใช้บริการในศนูย์การค้าที่สอดคล้องกบั 
Lifestyle ของตนเอง 

จากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบนั ที่ใช้เทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Mobile Technology) ในการด ารงชีวิตมาก
ขึน้ ท าให้การซือ้สินค้า Online กลายเป็นหนึ่งในคู่แข่งส าคญัของศูนย์การค้า โดยเฉพาะการรุกคืบของ E-Market Place 
ต่างชาติ เช่น Lazada และ Shopee ที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทานของตลาด  E-Commerce ครบวงจร ตัง้แต่ Platform 
ร้านค้าออนไลน์ การจดัสง่สินค้า (Delivery) ไปจนถึงระบบการช าระเงิน (Payment) นอกจากนีจ้ากการที่ผู้บริโภคมองหา
ความคุ้มคา่ของราคา ความสะดวกสบายและความรวดเร็วที่จะได้รับสนิค้าหรือบริการ ท าให้ผู้ประกอบการร้านค้าสว่นหนึ่ง
เพิ่มการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น การสัง่อาหารผ่าน Internet การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile 
Banking เป็นต้น จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้ส่งผลต่อการขายสินค้าและการให้บริการของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้าหลาย
ประเภท เช่น ร้านค้าแฟชัน่ ร้านขายอปุกรณ์ไอที ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านอาหารและธนาคาร เป็นต้น 

ในการบริหารความเสี่ยงดงักลา่วตัง้แต่ก่อนการพฒันาศนูย์การค้าใหม่และปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม  บริษัทฯ จะ
ส ารวจวิจัยตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างถ่ีถ้วน โดยพิจารณาทัง้ปัจจัยภายในและ
ภายนอกให้ครอบคลมุทกุด้าน เพื่อก าหนดรูปแบบของศนูย์การค้าและสดัสว่นร้านค้าที่เหมาะสม และน าเสนอศนูย์การค้าที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทัง้พิจารณาน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ Digital Platform ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความทนัสมยัและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทบัใจและแตกต่างที่ผู้ ใช้บริการในศูนย์การค้าไม่
สามารถได้รับจากการซือ้สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ รวมถึงท าให้การบริหารศนูย์การค้าด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลมากขึน้ 

ในช่วงที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงศนูย์การค้าให้แตกต่างแปลกใหม่ และโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ผ่าน
การออกแบบที่ค านึงถึงอารยสถาปัตย์  (Universal Design) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความพึงพอใจใหกัับลกูค้าโดยการน าแนวคิดใหม่ๆ ตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค (Lifestyle 
Innovation) ในการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า  เช่น Integrated Ambience เป็นการสร้างบรรยากาศใน
ศูนย์การค้าด้วยนวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยี  หรือ Think Space (Co-Working Space) เป็นพืน้ที่ส าหรับการ
สร้างสรรค์ความคิดร่วมกนัในการท างานและการเรียนรู้ นอกจากนี ้ในบางศนูย์การค้าได้จดัให้มีพืน้ที่ส าหรับสตัว์เลีย้ง (Pet 
Park) และพืน้ท่ีส าหรับออกก าลงักาย เป็นต้น 

บริษัทฯ ยงัได้พฒันาการบริการต่างๆ ภายในศูนย์การค้า เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการ 
เช่น ศนูย์การค้าที่อยู่ในแหลง่ท่องเที่ยวจะมีการบริการส าหรับนกัท่องเที่ยวในการคืนภาษีมลูค่าเพิ่ม (VAT Refund) บริการ
เคาน์เตอร์เช็คอิน (Check-in Counter) ก่อนขึน้เคร่ือง บริการรถรับ-ส่งฟรีไปยงัสนามบิน (Shuttle Bus Service) บริการ 
Free Wi-Fi ส าหรับนกัท่องเที่ยวจดัท าป้ายบอกทางเป็นภาษาต่างประเทศ  และพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ให้กับบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดตัง้ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ปัจจยัความเสี่ยง  

 

3-3 

(Government Center) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐแก่ประชาชน เช่น 
ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั เป็นต้น 

1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ 
1.3.1 ความเสีย่งในการพฒันาศนูย์การค้าใหม่ซึ่งต้องใช้งบลงทนุสงูโดยมีขัน้ตอนท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงานของศนูย์การค้าในระยะยาว คือ การวางแผนและออกแบบโครงการและการสรรหาที่ดินในการวางแผน
และออกแบบโครงการ บริษัทฯ จะท าการศึกษาและส ารวจข้อมูลอย่างถ่ีถ้วน เช่น กลุ่มลกูค้า ร้านค้าเป้าหมาย
คูแ่ขง่ทางตรงและทางอ้อม และรวมถึงข้อมลูการตลาดอื่น ๆ ที่ส าคญั เพื่อก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (Market 
Positioning) และกลยทุธ์ที่จะชนะคู่แขง่ (Winning Strategy) ของศนูย์การค้า แล้วน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และความคุ้ มค่าในการลงทุน ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้ระดับจัดการและระดับบริหาร
พิจารณาอนมุตัิแล้วจึงน าข้อมลูมาออกแบบ พฒันา และสร้างศนูย์การค้าตอ่ไป 
 ในการสรรหาที่ดินซึง่ปัจจบุนัมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงูจากผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์หลายกลุม่
โดยเฉพาะในท าเลที่มีศกัยภาพ บริษัทฯ จะคดัเลือกท าเลที่มีศกัยภาพและด าเนินการซือ้ที่ดินไว้ล่วงหน้าก่อนที่
ความเจริญจะเข้าถึงพืน้ที่รวมถึงจัดหาที่ดินแปลงใหญ่ ท าให้บริษัทฯ มีอ านาจต่อรองในการซือ้ที่ดิน ส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถซือ้ที่ดินในราคาที่ถูกลงเมื่อค านวณราคาเฉลี่ยต่อพืน้ที่โดยรวมและสามารถรองรับการขยาย
โครงการไปสู่การพัฒนาพืน้ที่แบบผสม  (Mixed-use Development) ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า ส านักงาน
โรงแรม และที่อยูอ่าศยั ในอนาคตได้อีกด้วย 
 เมื่อศูนย์การค้าเปิดให้บริการ บริษัทฯ จะติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ปริมาณลกูค้าที่มาใช้บริการ อตัราการให้เช่าพืน้ที่ อตัราผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ทัง้
ในช่วงระยะ 6 เดือน และ 1 ปี หลงัจากเปิดด าเนินการ เป็นต้น เพื่อติดตามประเมินผลของการพฒันาศนูย์การค้า
ใหม่ หากศนูย์การค้าใดมีผลการด าเนินงานไมบ่รรลตุามเป้าหมาย ทีมบริหารทรัพย์สิน ทีมขาย และทีมการตลาด 
จะด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมตอ่ไป 
1.3.2 ความเสีย่งในการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยั จากสภาพการแขง่ขนัในตลาดที่พกัอาศยัที่เกิดภาวะอปุทาน
ล้นตลาดในบางท าเล ประกอบกับการระมดัระวงัการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการขาดมาตรการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐในช่วงปีที่ผ่านมา ท าให้สถานการณ์ของตลาดที่พกัอาศยัอยู่ในภาวะชะลอตวั  อย่างไรก็ตาม จากการที่
บริษัทฯ มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจที่พักอาศัยรับผิดชอบการพัฒนา
โครงการทัง้หมด ตัง้แตก่ารส ารวจวิจยัลกูค้าและคูแ่ขง่ การออกแบบโครงการการบริหารการก่อสร้าง การขาย และ
การบริการหลงัการขาย รวมทัง้การมีจดุเด่นในเร่ืองท าเลที่ตัง้อยูต่ิดกบัศนูย์การค้า และการออกแบบท่ีตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า ท าให้โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรกที่เปิดขายในปี 2559 ที่เชียงใหม ่ระยอง และ
ขอนแก่น ประสบความส าเร็จอย่างสงู มียอดจองซือ้ร้อยละ 100 ทัง้ 3 โครงการ สง่ผลให้บริษัทฯ วางแผนพฒันา
โครงการเพิ่มอยา่งตอ่เนื่องและเปิดขายอีก 3 โครงการในช่วงปลายปี 2560 ที่นครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม ่
ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้าในระดบัดีเช่นกนั มียอดจองซือ้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีความเสี่ยงจากการที่ไมส่ามารถโอนคอนโดมิเนียมให้กบัผู้ซือ้ได้ ซึง่อาจเกิด
จากลกูค้ากลุ่มเก็งก าไรที่ไม่ต้องการโอน หรือกลุ่มลกูค้าที่ไม่สามารถผ่านการอนุมตัิสินเช่ือจากธนาคารได้และ
สง่ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯดงันัน้ บริษัทฯ จึงติดตามตวัชีว้ดัที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เช่นการผ่อนดาวน์ 
การค้างคา่งวด ผลการขอ Pre-Approved ของลกูค้า และจ านวน Waiting List ที่สนใจโครงการ เป็นต้นนอกจากนี ้
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บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัความเสีย่งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์ที่อาจเกิดจากการบริหารหลงัการขายและ
การจดัการข้อร้องเรียนที่ไมเ่หมาะสม บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในการควบคมุคณุภาพการก่อสร้าง การบริหารนิติ
บคุคลโดยบริษัทฯ ในช่วงต้นหลงัจากการโอน รวมทัง้การสร้างมาตรฐานตา่ง ๆ  ในการบริหารหลงัการขาย และการ
จดัการข้อร้องเรียน เป็นต้น 

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
จากวิสยัทัศน์ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้พฒันาศูนย์การค้าในระดบัภูมิภาคบริษัทฯ  จึงได้ขยายการลงทุนไปในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่างพฒันาโครงการแห่งแรกในประเทศ
มาเลเซียและศกึษาความเป็นไปได้ส าหรับการลงทนุในประเทศที่มีศกัยภาพอื่น ๆ อาทิ เวียดนามและอินโดนีเซียเป็นต้น 

เพื่อรองรับกลยทุธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารโดยจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ
ส าหรับรับผิดชอบโครงการตา่งประเทศ ท าหน้าที่ศกึษาวิจยัในแง่มมุต่าง ๆ เช่น ลกูค้าคู่แขง่ การตลาด สภาพแวดล้อมทาง
สงัคม วฒันธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ควบคู่กับการใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากบริษัทในเครือกลุ่ม
เซ็นทรัล เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลตอบแทนจากการลงทุนและน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังใช้แนวทางการหาพันธมิตรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ด้านการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศนัน้ ๆ มาร่วมพฒันาธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กนัและกนั เช่นโครงการ Central i-City 
ประเทศมาเลเซีย ที่คาดวา่จะเปิดบริการในปี 2561 นัน้ เป็นการร่วมลงทนุระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ I-Berhad ซึ่ง
เป็นบริษัทด้านอสงัหาริมทรัพย์ที่มีช่ือเสียงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ของมาเลเซีย โดยจัดตัง้บริษัทย่อยเพื่อ
ลงทนุพฒันาศนูย์การค้า ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการใช้พืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use Project) ที่มีทัง้ส านกังาน โรงแรมและ
ที่อยู่อาศยัในโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าการพฒันาโครงการดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้สามารถ
วางแผนรองรับความเสีย่งและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 

 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

2.1 ความเสี่ยงในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
ทรัพยากรมนษุย์จดัเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ใน

การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ได้แก่ 1) เพื่อมีบคุลากรจ านวนที่เพียงพอสอดคล้องกบัการขยายงาน 2) เพื่อพฒันาให้บคุลากร
มีขีดความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ และ 3) เพื่อให้บคุลากรมีความสขุในการท างานพร้อมทุม่เทและสร้างสรรค์
ผลงานท่ีดีให้กบับริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ ซึง่ในสภาพปัจจบุนัท่ีตลาดแรงงานคณุภาพมกีารแขง่ขนัสงู ท าให้บริษัทฯ พิจารณา
เร่ืองการสรรหาและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญ  โดยบริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยง
ดงักลา่ว ได้แก่ 

• การสรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากช่องทางตา่งๆ ทัง้ภายในบริษัทฯ เช่น การหมนุเวียนงาน การ
โอนย้ายไปปฏิบตัิงานในสาขาภมูิล าเนาเดิม และการปรับเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น และภายนอกบริษัทฯ เช่น 
Website มหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสยีงโครงการเพื่อนชวนเพื่อน เป็นต้น 

• การก าหนดต าแหน่งงานส าคญั (Key Position) ของฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor) ซึ่งจะท าให้ฝ่ายงานนัน้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อต าแหน่งงานส าคญั
เกิดวา่งขึน้ ไมว่า่จะจากการเกษียณอาย ุหรือจากการลาออกของพนกังานในต าแหนง่นัน้ 
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• การพฒันาขีดความสามารถของบคุลากร บริษัทฯ มีวิธีการพฒันาความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan) 
ที่เหมาะสมรวมทัง้มีการประสานพลงั (Synergy) กับกลุ่มเซ็นทรัลในการพฒันาบุคลากรมากขึน้ เช่น การ
พฒันาหลกัสตูรอบรมร่วมกันการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารของบริษัทในเครืออย่าง
ตอ่เนื่อง เป็นต้น 

• มาตรการเพื่อรักษาบคุลากรของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่าง
พนักงาน กับบริษัทฯ เช่น กิจกรรม On Boarding ส าหรับพนกังานเข้าใหม่ กิจกรรม New Year Greeting 
Communication Day กิจกรรม CPN อาสา กิจกรรม Family Day และกิจกรรม Sports Day รวมถึงในทุกปี
จะมีการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพนัของพนักงาน  (Power of Voice) เพื่อน าผลการส ารวจและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้อมการท างานให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งเร่ืองการเสริมสร้าง
ความผกูผนัและความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน เป็นหนึง่ในพนัธกิจด้านความยัง่ยืนของบริษัทฯ 

2.2 การบริหารข้อมูลสารสนเทศ   
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ข้อมลูมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ ทนัเหตกุารณ์เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจรวมถึงให้ความส าคญักับความปลอดภยัของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล  โดยบริษัทฯ มีมาตรการ
ป้องกนัและบริหารจดัการความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึง่อาจเกิดจาก Cyber Attack จากแหลง่ภายนอกบริษัท
ฯ ที่ปัจจุบนัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ หรือจากพนกังานภายในบริษัทฯ เอง โดยบริษัทฯ ด าเนินการโครงการ Data Confidentiality 
Management เพื่อก าหนดโครงสร้างการจดัการเอกสารส าคญั และก าหนดสิทธิเฉพาะผู้มีอ านาจหรือผู้ที่เก่ียวข้องในการ
เข้าถึงเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ รวมทัง้ลงทนุพฒันา Hardware และ Software อย่างต่อเนื่องให้มีความทนัสมยัเพื่อรับมือกับ
อาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหมแ่ละป้องกนัการเข้าถึงข้อมลูโดยผู้ ไม่เก่ียวข้อง  ท าให้ข้อมลูที่ส าคญัมีความเสถียรและ
ปลอดภยัมากขึน้ 

 
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)   

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องทัง้หมด  เพื่อให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งถกูต้อง เช่ือถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย ซึง่ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ 

3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั  
บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ทัง้ในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าให้อยู่ในสภาพที่

ปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าระบบการบริหารมาตรฐานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวปฏิบตัิให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเคร่งครัดตอ่การปฏิบตัิตามนโยบายและกฎหมายในปัจจบุนั รวมถึงเตรียมความพร้อมส าหรับกฎหมาย
ที่จะน ามาบงัคบัใช้ในอนาคต และได้วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกด าเนินการสอบทานและให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัท
มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

3.2 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
เนื่องจากบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  จึงให้ความส าคัญกับเร่ืองบรรษัทภิบาลที่ดีและ

กระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พร้อมก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ที่
ชดัเจนและเคร่งครัดในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
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ในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และได้การรับรองเป็นบริษัทท่ีมีการ
ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่  CAC ก าหนด รวมถึงมีการจัดท าและสื่อสาร
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กบัผู้ขายและผู้ รับจ้างช่วงเพื่อเน้นย า้ถึงจดุยืนของบริษัทฯ 

ส่วนในแง่การป้องปรามและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต  บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมและ
ติดตามกระบวนการท างานท่ีส าคญัที่อาจเกิดการทจุริตได้ โดยมีทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเสีย่งและ
สุ่มตรวจสอบเพื่อสอบยนัความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสจุริต  โปร่งใส และป้องปรามการปฏิบตัิงานที่อาจ
เก่ียวข้องกับการทุจริต พร้อมทัง้เปิดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ หรือ
ร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต (Whistleblower) ได้โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่  และจะมี
การแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทุกข์ตามกระบวนการที่เป็นระบบ  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น 

 
4. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้จากธุรกิจศนูย์การค้า ธุรกิจที่พกัอาศยั และธุรกิจอื่นๆ ที่สร้าง
โอกาสทางการลงทนุท่ีเหมาะสม ซึง่การจะบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วมีความเสีย่งด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 

4.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)  
บริษัทฯ มีการด าเนินนโยบายทางการเงินอยา่งระมดัระวงัในการใช้ไปของเงินทนุ โดยมีการวิเคราะห์การลงทนุโดย

ละเอียดรอบด้านในทุกๆ  โครงการเพื่อคัดเลือกและน าเสนอโครงการที่มีศักยภาพเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการการลงทนุอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะพิจารณาอนมุตัิให้ด าเนินการ ในขณะท่ีแหลง่ที่มาของเงินทนุ บริษัทฯ มีการ
จดัโครงสร้างเงินทนุที่พยายามคงอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุในระดบัที่ยอมรับได้  คือ ไม่เกิน 1 เท่า ร่วมกบัใช้
เคร่ืองมือทางการเงินในการระดมทุนที่เหมาะสม  เช่น การใช้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT: Real Estate 
Investment Trust) เป็นต้น มาเป็นแหลง่เงินทนุทางเลอืกส าหรับบริษัทฯ 

นอกจากนัน้ หลงัจากเปิดโครงการไปแล้ว บริษัทฯ มีการประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมที่จะท าให้บรรลผุลตอบแทนตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นปัจจยัที่ช่วยลดความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน และยงัคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อนัจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจใน
อนาคตได้อยา่งเพียงพอด้วยต้นทนุทางการเงินและผลตอบแทนการลงทนุท่ีเหมาะสม 

4.2 ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนีข้องผู้เช่าพืน้ที่ (Credit risk)  
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ เช่าพืน้ท่ี ได้แก่ 1) การเรียกเก็บเงินมดัจ า

คา่เช่าพืน้ที่จากผู้ เช่าไว้ลว่งหน้า 2) การบอกเลกิสญัญาเช่าส าหรับผู้ เช่าพืน้ที่ที่ค้างช าระค่าเช่าเกินกว่า 90 วนั พร้อมทัง้เร่ง
ประสานงานเพื่อการเจรจาและแก้ปัญหาร่วมกนักบัผู้ เช่าพืน้ที่ 3) นโยบายการติดตามหนีส้นิอยา่งใกล้ชิด ท าให้สามารถเก็บ
หนีส้ว่นใหญ่ตามก าหนดช าระ ทัง้นีห้ากมีการผิดนดัช าระหนีเ้กิดขึน้ จะมีการประสานงานอยา่งตอ่เนื่องระหว่างหนว่ยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการผิดนดัช าระหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีที่ผ่านมา มีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต ่ากว่าร้อยละ 
0.1 ของรายได้ 
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4.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุลต่างประเทศ (Foreign exchange risk)  
บริษัทฯ มีการพิจารณาท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง

ของทรัพย์สนิและหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัเน้นการใช้แหลง่เงินทนุภายในประเทศ
ที่ใช้เงินสกลุบาทเป็นหลกัในการระดมทนุของบริษัทฯ ซึง่ท าให้ความเสีย่งด้านนีล้ดลงไปโดยปริยาย 

4.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาดซึ่งสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้านการเงินที่ก าหนดให้ดอกเบีย้ที่เกิดจากหลกัทรัพย์และตราสาร
หนีส้ว่นใหญ่ต้องมีอตัราคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถลดความเสี่ยง
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว 

 
5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัจากภยัอันตราย (Hazard Risk) 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มาจับจ่ายสินค้าและ
บริการ กลุม่ร้านค้า ผู้ เช่าพืน้ท่ี กลุม่ชุมชนรอบศนูย์การค้า ซึ่งผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ต่างมีความคาดหวงัอยา่งสงูตอ่ประเด็น
เร่ืองความปลอดภัยที่จะได้รับจากการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังนัน้ บริษัทฯ จึงตระหนกัและใส่ใจต่อการบริหารความ
ปลอดภยัจากภยัอนัตรายที่ส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ซึง่ได้แก่ 

5.1 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภยัพิบัติทางธรรมชาติ  
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนท าให้สภาพภมูิอากาศในปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความถ่ีในการเกิด

เหตกุารณ์มากขึน้และสง่ผลรุนแรง ดงัเช่นปีที่ผ่านมาในหลายพืน้ที่ของประเทศไทยเกิดน า้ทว่มฉบัพลนั แผน่ดินไหว พายฤุดู
ร้อน เป็นต้น ซึ่งภยัพิบตัิทางธรรมชาติเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ  และกระทบต่อการ
ให้บริการแก่ลกูค้า 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งเหลา่นีใ้นทกุศนูย์การค้าเพราะในแต่ละพืน้ที่จะเผชิญความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือจะมีความเสี่ยงเร่ืองพายุฤดูร้อน ลกูเห็บ และแผ่นดินไหวมากกว่าภาคอื่น ขณะที่ภาคใต้จะมี
ความเสี่ยงน า้ท่วมฉบัพลนั และลมมรสมุ เป็นต้น พร้อมทัง้ได้ก าหนดมาตรการที่สอดคล้องเพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี ้ได้แก่  
การก าหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานท่ีอย่างสม ่าเสมอ การเตรียมความพร้อมและเคร่ืองมืออปุกรณ์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น ขดุลอกทางระบายน า้และเพิ่มจ านวนเคร่ืองป๊ัมน า้ในศนูย์การค้าที่อยู่ในพืน้ที่เสีย่งจาก
น า้ท่วม การเตรียมหาแหลง่น า้ส ารองไว้ลว่งหน้าเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดภาวะภยัแล้ง  การเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านโครงสร้าง
อาคารประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้อมให้ค าแนะน าเพื่อรับมือกบัเหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้มีการ
ทบทวนและจดัท าแผนรองรับเหตกุารณ์วกิฤต (Crisis Management) ให้ครอบคลมุเหตกุารณ์ตา่ง ๆ มากขึน้ พร้อมทัง้จดัให้
มีการซ้อมแผนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้บคุลากรสามารถรับมือกบัเหตกุารณ์วิกฤตตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ได้ 

นอกจากนี ้ยงัมีการติดตามและเก็บสถิติเหตุการณ์ (Incident Case) ด้านภยัพิบตัิทางธรรมชาติและผลของการ
แก้ไขสถานการณ์ เพื่อน าข้อมลูมาวิเคราะห์และเตรียมหามาตรการรองรับและพฒันาการจดัการให้มีประสทิธิภาพ รวมทัง้มี
การรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งรับทราบและสัง่การอยา่งเป็นระบบ 
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5.2 ความเสี่ยงจากการก่อความไม่สงบ  
ปัจจบุนัเหตกุารณ์การก่อความไมส่งบหรือภยัจากการก่อการร้ายนัน้เป็นประเด็นความเสี่ยงในระดบัสากลท่ีนานา

ประเทศล้วนต้องเผชิญไม่ว่าประเทศนัน้จะตัง้อยู่ในภูมิภาคใดในโลก  บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงประเด็นความเสี่ยงนี  ้จึงมี
มาตรการเพื่อจดัการความเสีย่ง ดงันี ้

1) การประสานงานและติดตามขา่วสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหน่วยงานภาครัฐ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ส าหรับการประเมินสถานการณ์  และสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้องโดยใช้ Color-
Code Condition ซึ่งปรับเปลี่ยนตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนัน้เพื่อให้ผู้ ที่ เก่ียวข้อง
สามารถเตรียมความพร้อมและจดัการกบัเหตกุารณ์วิกฤตตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสมตามแนวปฏิบตัิที่ได้วางไว้ 

2) การฝึกอบรมพนกังานที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวงัและสงัเกตการณ์เหตุความไม่
ปลอดภยัตา่งๆ พร้อมกบัการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตอุยา่งสม ่าเสมอ 

3) การติดตัง้อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภยัที่ทนัสมยัและมีจ านวนที่เพียงพอ  เช่น กล้อง CCTV ซึ่งหาก
เกิดเหตกุารณ์ขึน้ก็จะสามารถรับรู้เหตกุารณ์โดยละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัเป็นการป้องปราม
ผู้ที่จะก่อเหตคุวามไมส่งบอีกทางหนึ่ง 

5.3 ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ  (Business Continuity Management: BCM) 

บริษัทฯ จึงมีแผนงานรองรับที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
ตอ่เนื่องของธุรกิจ (BCM Committee) ซึง่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการนีจ้ะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลให้มีการจดัท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและด าเนินการซ้อมแผนอย่างสม ่าเสมอ  
ซึง่ในปีที่ผา่นมาได้ก าหนดสถานการณ์วกิฤตในกรณีที่บคุลากรไมส่ามารถเข้าปฏิบัติงานท่ีส านกังานใหญ่ได้ท าให้พนกังานท่ี
มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการท่ีส าคญั (Critical Process) ต้องย้ายไปปฏิบตัิงานในสถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง (Alternate 
Site) ที่ก าหนดไว้ โดยภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกซ้อมทีมงานฝึกซ้อมได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ ส าหรับ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความตอ่เนื่องของธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ และสิทธิการเช่า โดยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวนรวม 97,855 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

                                         หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทของทรัพย์สนิ ปี 2560 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 84,972 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์   1,676 
สทิธิการเชา่ 11,207 

รวม 97,855 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม คือ โครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาของโครงการที่อยู่อาศยั โดยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน  3,606 
ล้านบาท 

ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ และภาระผกูพนัของทรัพย์สนิแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ดงันี ้
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ตารางทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 

โครงการท่ีเปิดด าเนินการแล้ว   
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่ดินและอาคาร : สทิธิการเช่าช่วง ▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา จะต้องจา่ยคา่ผลประโยชน์ตอบแทนการได้สทิธิเช่าช่วง และจา่ยคา่

เช่าส าหรับการเชา่ชว่งทรัพย์สนิรายปีและคา่เช่าครุภณัฑ์ตลอดอายสุญัญาเช่า  

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา ได้จ่ายช าระคา่เช่าลว่งหน้า ให้กบั บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
 

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 
 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา ให้เช่า/เช่าชว่งทรัพย์สนิบางสว่นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า กบั กองทนุ CPNRF เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

▪ ในปี 2558 ทัง้สองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินสญัญาหลกัออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2568 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2570 

เซ็นทรัล มารีนา 
(เดิมช่ือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าที่ต้องจ่ายช าระคา่เช่าช่วงที่ดินเป็นรายเดือน โดยช าระลว่งหน้า
เป็นรายงวด ให้กบั บจ.เซ็นทรัลพทัยา  

 
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา ให้เช่า/เช่าชว่ง ทรัพย์สนิบางสว่นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต กบั กองทนุ CPNRF เป็นระยะเวลา 30 ปื สิน้สดุวนัท่ี 22 เม.ย. 
2587 

เซ็นทรัลพลาซา บางนา ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : สทิธิการเช่า 

▪ ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ได้ถกูน าไปค า้ประกนัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประเภท เจ้าหนีข้อง         
กองทนุรวมธุรกิจไทย 5 ในวงเงินไมเ่กินมลูหนีท้ี่เหลอือยู ่ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน                    
107 ล้านบาท   
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โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ท าสญัญาให้เช่าที่ดิน อาคาร และพืน้ท่ีภายในอาคาร
บางสว่น แกก่องทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPNRF เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุ วนัท่ี 15 
สงิหาคม 2578 (โดยทาง CPNRF มีสทิธิตอ่อายสุญัญาเช่าได้อกี 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 ปี) 

 
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNRF) 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มหีน้าที่ต้องจ่ายช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบักลุม่
บคุคลภายนอกเป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จะทยอยได้รับช าระคืนเงินค า้ประกนัสทิธิการเช่าทีด่ิน
ตัง้แต ่ปีการเช่าที่ 21 ถึง 30 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ท าสญัญาแบง่ให้เชา่ชว่งที่ดิน 3 ฉบบั รวม 53 ไร่ 2 งาน 
38.4 ตารางวา และสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้า และอาคารจอดรถ แก่กองทนุCPNRF 
เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัท่ี 15 สงิหาคม 2568 

เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : สทิธิการเช่า 

▪ กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 มีหน้าทีต้่องจา่ยช าระคา่เช่าทีด่ินตอ่ส านกังานทรัพย์สนิ                    
สว่นพระมหากษัตริย์เป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

▪ กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เชา่ชว่งที่ดินแก่ บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์  โดยจะ
ได้รับคา่เช่าเป็นรายเดือนจนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2583  

อาคารส านกังานเซ็นทรัลเวิลด์ 
(สว่นท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบั
กองทนุ CPNCG) 

อาคาร: สทิธิการเชา่ชว่ง ▪ กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เช่าช่วงอาคารส านกังาน แก่ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา                 
โดยจะได้รับคา่เชา่เป็นรายเดือนจนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2583  

▪ กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เช่าช่วงอาคารส านกังาน และที่ดินแก่กองทนุ 
CPNCG  เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัที่ 22 ธนัวาคม 2575 
 

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  ที่ดิน :    กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ มีหน้าที่ต้องจา่ยช าระคา่เช่าท่ีดิน (บางสว่น) ให้กบันิติ
บคุคลอื่นเป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
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โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บริษัท มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ทีด่ิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบ
อายสุญัญา 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลพลาซา อดุรธาน ี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 

โรงแรมเซ็นทารา อดุรธาน ี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ ที่ดิน :    กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เช่าทีด่ินให้กบั บมจ.เซ็นทรัลพฒันา และ
บคุคลภายนอก จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ที่ดิน :    กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ที่ดิน :    สทิธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ที่ดินให้กบันิติบคุคลอื่นเป็นราย
เดือนตัง้แตเ่ร่ิมระยะเวลาการเชา่ไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
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โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ และ สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ บจ.เซ็นทรัลพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เช่าทีด่ิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่

บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ ไมม่ี 

 
เซ็นทรัลเฟสติวลั  เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลเฟสติวลั  หาดใหญ่ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ ที่ดิน :    สทิธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เช่าทีด่ินให้แก่ กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 
จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ และ สิทธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดิน(บางสว่น) ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดา 
จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ ไมม่ี 
 

เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ที่ดิน :    สทิธิการเชา่ 
อาคาร : สทิธิการเช่า 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดินและอาคาร ให้แก่ บริษัท สรรพสนิค้า
เซ็นทรัล จ ากดั  (“CDS”) (นิติบคุคล ซึง่มีความเก่ียวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคมุของ CPN และ CDS คือกลุม่จิราธิวฒัน์  

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ที่ดิน :    สทิธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดิน ให้แก่ บริษัท แวนเทจ กราวด์ จ ากดั            
(นิติบคุคล ซึง่มคีวามเก่ียวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจ
ควบคมุของ CPN และ Vantage คือกลุม่จิราธิวฒัน์) 
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โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ และ สิทธิการเช่า 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดินให้แก่ กลุม่นิตบิคุคล จนกวา่จะครบ

อายสุญัญา 
เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
▪ ไมม่ี 

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
 

โครงการที่พักอาศัย 
 

โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เอสเซ็นท์ เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ ระยอง ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม ่ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ นครราชสมีา ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 

โครงการในอนาคต 
 

โครงการ ที่มาแหง่สทิธิ ภาระผกูพนั 
เซ็นทรัล ภเูก็ต  ที่ดิน :   สทิธิการเช่า ▪ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดินให้แก่ กลุม่บคุคลธรรมดา และ                 

นิติบคุคล จนกวา่จะครบอายสุญัญา 
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ ▪ ไมม่ี 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว (โครงการที่เปิดด าเนินการแล้ว) 
 

โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ปีที่ครบ
ก าหนด 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

กลุม่บคุคลธรรมดา 2564            
2568          
2573 

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ผู้ให้เชา่: บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์  
(กลุม่เซ็นทรัล) 

2566 

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ผู้ให้เชา่: บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์                                     
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์  
(กลุม่เซ็นทรัล) 

2570 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา ชลบรีุ 

บคุคลธรรมดา 2570 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 
ผู้ เช่า: บจ. เซ็นทรัลพฒันา ชลบรีุ  

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 2570 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ผู้ให้เชา่ชว่ง: บจ.เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา 
ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 2571 

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: นิติบคุคลอื่น 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์  

นิติบคุคลอื่น 2577 
2580 

เซ็นทรัลมารีนา  
(เดมิช่ือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) 

ผู้ให้เชา่ชว่ง: บจ.เซ็นทรัลพทัยา 
ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

นิติบคุคลอื่น 2578 

เซ็นทรัล เฟสติวลัพทัยาบีช (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
ผู้ เช่า: บจ.ซีพเีอ็น พทัยา   

บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 2581 
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โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ปีที่ครบ
ก าหนด 

เซ็นทรัล เฟสติวลัพทัยาบีช (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  
ผู้ เช่าช่วง: บจ.ซีพีเอ็น พทัยา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2581 

เซ็นทรัลเวิลด์  ผู้ให้เชา่: ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
ผู้ เช่า: กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 

ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 2583 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  ผู้ให้เชา่: นิติบคุคลอื่น 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์  

นิติบคุคลอื่น 2583 

เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง  ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2584 

เซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 
ผู้ เช่า: บจเซ็นทรัลเวิลด์  

กลุม่บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 2586 

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ผู้ให้เชา่: บริษัท แวนเทจ กราวด์ จ ากดั (“Vantage”) 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

นิติบคุคล ซึง่มีความเก่ียวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจควบคมุของ CPN และ Vantage 
คือ กลุม่จิราธิวฒัน์  

2586 

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 

เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ผู้ให้เชา่: กลุม่นิติบคุคล 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่นิติบคุคล 2587 
2588 

เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ผู้ให้เชา่: บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จ ากดั  (“CDS”) 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

นิติบคุคล ซึง่มีความเก่ียวข้องกบั CPN เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจควบคมุของ CPN และ CDS คือ
กลุม่จิราธิวฒัน์ 

2599 
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โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ปีที่ครบ
ก าหนด 

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว (โครงการอนาคต) 
โครงการ คูส่ญัญา เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ปีที่ครบ

ก าหนด 
เซ็นทรัลภเูก็ต  ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  
กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 2599 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 คดีความที่มีสาระส าคญักบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (กลุม่บริษัท) และความคืบหน้าของคดีจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 มีดงันี ้
 

(1) เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554 กลุม่บริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัทประกนัภยัเก่ียวกบัเหตกุารณ์ไฟไหม้อาคารศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ให้รับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภยัความเสี่ยงภัยทุกชนิด  (Industrial All 
Risks) จ านวน 2,848.4 ล้านบาท ให้แก่กลุม่บริษัทและ/หรือส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ และตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) จ านวน 989.8 ล้านบาทให้แก่กลุม่บริษัท ณ วนัที่ 
1 มีนาคม 2556 ศาลขัน้ต้นได้มีค าพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดี โดยพิพากษาให้บริษัทประกนัภยัดงักลา่วช าระ
เงินคา่สินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพย์สนิเสยีหายจ านวน 2,719.7 ล้านบาท และค่าสนิไหมทดแทนเนื่องจากการ
ขาดรายได้จ านวนเงิน 989.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.6 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
จนกวา่บริษัทประกนัภยัดงักลา่วจะช าระเงินดงักลา่วครบถ้วน 
 
เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษากลบัค าพิพากษาศาลชัน้ต้น โดยให้เหตุผลว่าเหตกุารณ์ไฟ
ไหม้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมืองและการก่อความไม่สงบของ
ประชาชนถึงขนาดลกุฮือขึน้ตอ่ต้านรัฐบาลซึง่ไมไ่ด้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองความเสีย่ง
ภยัทกุชนิด ท าให้บริษัทประกนัภยัไมต้่องจ่ายคา่สนิไหมทดแทนแก่บริษัทฯ 
 

เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาและค าร้องขออนญุาตยื่นฎีกาตอ่ศาลแพง่แล้ว ศาลแพง่ได้สง่ตอ่ให้
ศาลฎีกาพจิารณาสัง่ตอ่ไป 
 
เมื่อวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 ศาลฎีกาได้มีค าวินิจฉยัวา่ ปัญหาตามฎีกาของบริษัทฯ ไมเ่ป็นปัญหาซึง่เก่ียวพนักบั
ประโยชน์สาธารณะ และไมเ่ป็นปัญหาส าคญัที่ศาลฎีกาควรวินิจฉยัตามพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
พ.ศ. 2551 มาตรา 52 (เดิม) และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการด าเนินกระบวนพิจารณาและการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนกังานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ข้อ 40 จึงมีค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ฎีกายกค าร้องและไม่
รับฎีกาของบริษัทฯ คดีนีจ้ึงเป็นอนัสิน้สดุลงแล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ท าประกันภยัการก่อการร้าย (Terrorism) วงเงิน 3,500 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์หนึ่ง บริษัทฯ 
ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัก่อการร้ายเป็นเงินจ านวน  3,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้
บนัทึกเป็นรายได้จากเงินชดเชยจากประกันภัยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  31 ธันวาคม 
2560 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 

5-1 

(2)  เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 บริษัทในประเทศแหง่หนึง่ได้ฟ้องร้องกองทนุรวมธุรกิจไทย 4 และบริษัทยอ่ยเป็น
จ าเลยร่วมกนัฐานผิดสญัญาเช่า จากเหตนุ า้ร่ัวอนัเนื่องมาจากการดบัเพลงิไฟไหม้อาคารโครงการศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ และเรียกคา่เสยีหายจ านวนทนุทรัพย์ 73.7 ล้านบาท 

 

ศาลชัน้ต้นพิพากษายกฟ้อง (กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 และบริษัทยอ่ย ชนะคดี) เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 และ
ศาลอทุธรณ์พิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น เมื่อวนัท่ี 18 มถินุายน 2557 ซึง่ตอ่มาโจทก์ยื่นฎีกาคดัค้านค าพิพากษา
ศาลอทุธรณ์ 
 
เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2560 ศาลฎีกามีค าสัง่วา่ไมอ่นญุาตให้โจทก์ยื่นฎีกา และไมรั่บฎีกาไว้พิจารณา ด้วยปัญหา
ตามฎีกาของโจทก์ไมเ่ป็นปัญหาซึง่เก่ียวพนักบัสาธารณะ และไมเ่ป็นปัญหาส าคญัที่ศาลฎีกาควรวินจิฉยัตาม
พระราชบญัญตัวิิธีพิจารณาความผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 52 คดีนีจ้ึงเป็นอนัสิน้สดุลงแล้ว 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)   
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่   ชัน้ 30-33  อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
ที่อยู่     999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์    +66 (0) 2667 5555 
โทรสำร    +66 (0) 2264 5593   
เว็บไซต์ของบริษัท :    www.cpn.co.th 

เลขทะเบียนบริษัท   0107537002443  
ปีที่ก่อตัง้      ปี 2523 
ประเภทธุรกิจ    พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่องและ

สง่เสริมการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพืน้ที่ศูนย์การค้า รวมทัง้การลงทุนและ
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ข้อมูลหลักทรัพย์  หุ้นสามญัของ บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย์ 
“CPN” 

ทุนจดทะเบียน  2,244,000,000 บาท  
ทุนช ำระแล้ว   2,244,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามญั 4,488,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 
สอบถำมข้อมูล :   เลขานกุารบริษัท: 

โทรศพัท์  : +66 (0) 2667 5555 ตอ่ 1685, 1684, 1685, 1686 และ 1687 
อีเมล   : co.secretary@cpn.co.th 

นกัลงทนุสมัพนัธ์: 
โทรศพัท์  : +66 (0) 2667 5555 ตอ่ 1614, 1632, 1633, และ 1689 
อีเมล     : ir@cpn.co.th 

 
ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 
 

นำยทะเบียนหุ้น 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2009 9999 
โทรสาร: + 66 (0) 2009 9991 
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นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
หุน้กู้ CPN19NA 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2626 7503 
โทรสาร: + 66 (0) 2626 7542 
 
หุน้กู้ CPN18OA และ CPN21OA 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2256 2323-8 
โทรสาร: + 66 (0) 2256 2406 
 
หุน้กู้ CPN221A, CPN188A, CPN208A, CPN228A, CPN20DA, CPN21DA และ CPN22DA 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2296 3582 
โทรสาร: + 66 (0) 2296 2202 
 
ผู้สอบบัญช ี
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
โดยนางสาวบงกช อ า่เสง่ียม (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3684) 
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2677 2000 
โทรสาร: + 66 (0) 2677 2222 
 
บริษัทจดัอนัดับเครดติองค์กรและตรำสำรหนี ้
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
ชัน้ 24 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 
191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2231 3011 
โทรสาร: + 66 (0) 2231 3012 
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สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถอืร้อยละ 10 ขึน้ไป 
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หมายเหต:ุ 
1) แสดงเฉพาะทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยประเภทเจ้าของ 
2) บจ. ฟีโนมินอน ครีเอชัน่ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บจ. ไรท์แมน ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 49 
3) บจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 
4) บจ. วิมานสริุยา เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บมจ. ดสุิตธานี ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 65 
5) บจ. สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี ้เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บมจ. ดสุิตธานี (DTC) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 37 โดย DTC จะทยอยขายหุ้นให้ CPN จนกระทัง่ CPN ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 85 ในท่ีสดุ 
6) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บมจ. ดสุิตธานี (DTC) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 25 
7) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทนุกบั บมจ. ดสุิตธานี (DTC) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 10 
8) บจ. ดาราฮาร์เบอร์ เป็นบริษัทท่ี บมจ. เซ็นทรัลพฒันา ซือ้หุ้นจาก บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค (PF) เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
9) บจ. ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลอปเมนท์ เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม ่เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ซีงเป็นบริษัทร่วมทนุกบั บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 50 
10) บจ. ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 

 
 
 
 
 


