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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
ประวัติความเป็นมา 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CPN”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 17 มิถนุายน 2523 ด้วยทนุจด
ทะเบียนเร่ิมแรก 300 ล้านบาท ภายใต้ช่ือ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา จ ากดั” มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและบริหารศนูย์การค้า
ขนาดใหญ่แบบครบวงจร โดยในปี 2525 ได้เปิดโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นศนูย์การค้าแบบครบวงจรแห่ง
แรกในประเทศไทย และได้เปิดศนูย์การค้าใหม ่เช่น เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ซึง่เป็นศนูย์การค้า
อเนกประสงค์ พร้อม อาคารส านกังาน และเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา (ปัจจบุนั คือ เซ็นทรัลมารีนา) ก่อนเข้าจดทะเบียนในใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2538 ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
ปัจจุบนั CPN มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้สิน้ 2,244,000,000 บาท มลูค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ 
จ ากดั และบคุคลในตระกลูจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

CPN ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องในรูปแบบโครงการ  
อสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย อาคารส านกังานโรงแรม และที่พกัอาศยั เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ให้กบัโครงการ โดย ณ สิน้ปี 2560 CPN มีอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วยศนูย์การค้า 32 แห่ง อยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14 แหง่ และในตา่งจงัหวดั 18 แหง่ อาคารส านกังาน 7 แหง่ ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ 
โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโครงการที่พกัอาศยั 1 แห่งในกรุงเทพฯ 
และโครงการคอนโดมิเนียม 3 แหง่ ในตา่งจงัหวดัที่โอนให้ผู้ซือ้แล้ว นอกจากนี ้CPN ยงัมีการลงทนุในทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 
(CPNCG) 

CPN ขยายธุรกิจศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องด้วยการพฒันาศูนย์การค้าใหม่ตามหวัเมือง
หลกัด้วยแบรนด์ “เซ็นทรัลพลาซา” และจังหวดัใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแบรนด์ “เซ็นทรัลเฟสติวลั” รวมถึงการซือ้
โครงการศนูย์การค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ปี 2539) เซ็นทรัลเวิลด์ (ปี 2545) เซ็นทรัลพลาซา       
รัตนาธิเบศร์ (ปี 2546) เซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี (ปี 2552) และเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต (ปี 2558) เป็นต้น ด้วยความมุ่งมัน่ที
จะเติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ในปี 2548 และ
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ในปี2555 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อระดมทนุ
จากนกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว  และลา่สดุ
เมื่อปลายปี 2560 ได้ด าเนินการแปลงสภาพ CPNRF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล   
โกรท (CPNREIT) พร้อมกบัลงทนุเพิ่มเติมในเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ตัง้แต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้พลิกบทบาทของศนูย์การค้าจากสถานที่จบัจ่ายใช้สอยให้เป็น “ศนูย์กลางการใช้ชีวิต” 
(Center of Life) ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของคนทกุยคุทกุสมยั  ทกุวยั และทกุวิถีการด าเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป (Lifestyle) ด้วยการน านวตักรรมมาใช้ในการพฒันาศูนย์การค้าและบริการบนพืน้ฐานของความสะดวก  
ปลอดภยั ดีตอ่สขุภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Innovative and Lifestyle Shopping Mall” และจดัสรร
พืน้ท่ีเป็นจดุหมาย (Destination) หลากหลายรูปแบบ ดงัเช่นที่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์ ที่เปิด
ในปี 2558 เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราชเปิดในปี 2559 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั เปิดในปี 
2560 และเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า ที่เปิดในปี 2561 เช่ือมต่อกบัเซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั (เดิมช่ือ เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต) 
ท าให้โครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต กลายเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีความแปลกใหม่หรือ 
Attraction เพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยวและกลุ่มลกูค้าคนไทยเช่น  “ไตรภูมิ” เป็นธีมปาร์คแนวผจญภยัแบบสามมิติ และ 
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“Aquaria” เป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยนอกจากนี ้CPN ยงัขยายธุรกิจด้วยการพฒันาศนูย์การค้ารูปแบบใหม่ 
เช่น International Luxury Outlet Mall ภายใต้ช่ือ เซ็นทรัล วิลเลจ ที่จะเปิดให้บริการในปี 2562 และขยายธุรกิจในเชิง
ภมูิศาสตร์ไปในต่างประเทศโดยเฉพาะในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้บริการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ ที่
ประเทศมาเลเซีย ในช่วงต้นปี 2562  

ส าหรับรูปแบบการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต  CPN ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use development) ประกอบด้วย อาคารที่พกัอาศยั อาคารส านกังาน และโรงแรม เพื่อ
เพิ่มประโยชน์จากการใช้ที่ดิน การขยายฐานรายได้ และสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าให้มีผู้ ใช้บริการเพิ่มมากขึน้ โดยเร่ิมจาก
การพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัที่มคีณุภาพบนท่ีดินในบริเวณศนูย์การค้า หรือพืน้ท่ีใกล้ ๆ โดยรอบศนูย์การค้า ซึง่บริษัทฯ เร่ิม
ทยอยรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการแรกเมื่อโอนให้ลกูค้าในปี 2561 และได้ด าเนินธุรกิจในเชิงรุกด้วยการ
เข้าร่วมลงทนุกบั บมจ. ดสุติธานี พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสมบนที่ดินยา่นสลีม ตามด้วยการเข้าซือ้หุ้นใน บมจ. 
แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) ในสดัสว่นร้อยละ 67.53 ด้วยเลง็เห็นถึงโอกาสในการพฒันาที่ดินในยา่นพระราม 9 และใน
ย่านพหลโยธินอีกทัง้ได้ร่วมลงทนุในธุรกิจ Co-working Space เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจศนูย์การค้าเข้ากบัอาคารส านกังานใน
อนาคต 

 
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 ควบคู่ไปกับการสร้างความสมัพนัธ์   
ในระยะยาว  

 เป็นศนูย์การค้าที่พนกังานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาตนเอง และการเติบโตทางหน้าที่การงาน 
ตลอดจนสร้างสงัคมการท างานท่ีมีความรักความผกูพนักนั 

 เป็นศนูย์การค้าที่สงัคมและชมุชนเลอืก โดยพฒันาศนูย์การค้าที่มีความโดดเดน่เป็นท่ีภมูิใจของชมุชน ควบคูไ่ปกบั
การดแูลสิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชน 

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

ซบัซ้อนมากขึน้ เข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึน้ ความไม่หยดุนิ่งของ CPN จะเป็นสิ่งที่ผลกัดนัให้ศนูย์การค้าภายใต้การบริหาร
ของ CPN มีความทนัสมยัที่สดุ และสามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลกูค้าได้ดี โดยการพฒันา
ศนูย์การค้ารูปแบบใหม ่การสรรหาร้านค้าใหมท่ี่มีความทนัสมยัและตรงกบัความต้องการลกูค้าเข้ามาอยูใ่นศนูย์การค้าอยา่ง
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ต่อเนื่อง การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น 
แตกตา่ง และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้า ตลอดจนการผสานพลงักบับริษัทในเครือเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าควบคูไ่ปกบัการสร้างความประทบัใจสงูสดุให้กบัผู้ใช้บริการ 
3. เป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าระดบัภมูิภาค (Regional Retail Developer) 

“เป็นผูพ้ฒันาศูนย์การคา้ทีมี่ศกัยภาพในการเป็นผูน้ าในระดบัภูมิภาคและเป็นทีจ่บัตามองในตลาด” 
CPN มุง่มัน่ท่ีจะเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน การเติบโตเป็นองค์กรระดบัภมูิภาคคือก้าวต่อไปของ CPN ดงันัน้ CPN 

จึงมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้พฒันาศนูย์การค้าที่เป็นท่ีรู้จกัและมีโครงการท่ีประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วในภมูิภาคนี  ้CPN ได้ระบุ
ตลาดที่จะขยายธุรกิจไปอยา่งชดัเจน บนพืน้ฐานความรอบคอบ มีกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และแผนการสร้างพนัธมิตรที่สามารถ
ตอบสนองกับโอกาสทางธุรกิจได้อย่างทนัท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศกัยภาพ 
และความพร้อมที่จะสามารถด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศได้ตามเปา้หมาย 
4. เป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสขุที่เหนือกวา่ (World-Class Rewarding Experience) 

“เป็นศูนย์การคา้ทีลู่กคา้เลือกจะมา เพือ่สมัผสัประสบการณ์ความสขุในการช้อปป้ิงที่เหนือกว่าคู่แข่งในทกุตลาดที่เปิด
ด าเนินการ” 
CPN ตระหนกัอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พฒันาศูนย์การค้าเท่านัน้ แต่ยงัเป็นผู้สร้างประสบการณ์แห่ง

ความสขุให้กบัทกุคน ดงันัน้ ทกุองค์ประกอบในศนูย์การค้า CPN จะค านงึถึงผู้ใช้บริการเสมอ ไมว่า่จะเป็นการคดัสรรร้านค้า
ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การจดักิจกรรมที่น่าสนใจ การจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน  
CPN เช่ือว่ามาตรฐานที่สงูและเป็นสากลจะเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรเป็นผู้น าในตลาดได้ ความเป็นระดบัสากลและระดบัโลก 
(World‟Class) จึงเป็นสิง่ที่ CPN มุง่มัน่มาตลอดและเช่ือมัน่วา่การสร้างประสบการณ์แหง่ความสขุในระดบัสากล จะเป็นสิ่ง
ที่ท าให้ CPN ก้าวขึน้เป็นหนึง่ในผู้น าด้านการพฒันาศนูย์การค้าระดบัภมูิภาคได้ในอนาคต 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยนื 
CPN เช่ือมโยงแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนสูก่ารปฏิบตัิเชิงกลยทุธ์ โดยรวมประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืนที่ผา่นการ

ประเมินแล้วเข้าสูก่ระบวนการวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจประจ าปี ทัง้แผนกลยทุธ์ระยะยาว 5 ปี และแผนกลยทุธ์ประจ าปี โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูร่วมกนัพิจารณา และก าหนดเป็นแผนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
CPN มุ่งสร้างความเข้มแข็งในการเติบโตของธุรกิจ และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยกระจายฐานธุรกิจทัง้ในเชิง
ภมูิศาสตร์และประเภทการลงทนุ เช่น การแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทนุไปในต่างประเทศ  โดยเฉพาะ
ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มัน่คง การขยายธุรกิจในรูปแบบ
ใหม ่หรือธุรกิจประเภทอื่นที่เอือ้กบัธุรกิจศนูย์การค้า อาทิ คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารส านกังาน และการสร้าง
ระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม ่เช่น การสร้างโครงการขนาดใหญ่แบบผสมผสาน ที่เช่ือมโยงกนัตัง้แตห่ว่งโซอ่ปุทาน
กลุม่ธุรกิจในพืน้ที่เดียวกนั และกลุม่ธุรกิจที่เกือ้หนนุซึ่งกนัและกนั เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับโครงการ และตอบ
โจทย์ความตอ้ งการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลีย่นไป 

2. นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการ 
CPN มุง่รักษาขีดความสามารถในการแขง่ขนั และขยายธุรกิจอยา่งตอ ่เนอื ่ง โดยการพฒันาศนูย์การค้าให้เป็นท่ีที่
เป็นจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตที่มากกว่าการซือ้สินค้า เป็นจุดมุ่งหมายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั โดยการ
สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวตักรรมในการพัฒนาออกแบบและก่อสร้างอาคารการพฒันาสร้างจุดหมายใหม่
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เพื่อให้ผู้บริโภคได้สมัผสัประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่าง หรือมีประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกนัร่วมกนั
บนพืน้ท่ีเดียวกนั 

3. การบริหารจัดการทรัพย์สินและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย  

CPN มุ่งมัน่ในการบริหารและจดัการศูนย์การค้าแลtอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยยึดความ
ต้องการของลกูค้าเป็นศนูย์กลาง การรับฟังเสยีง และการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ
โดยใช้ศกัยภาพและความเช่ียวชาญของ CPN ในการสร้าง คณุค่าร่วมตลอดห่วงโซ่คณุค่าร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสีย 
ภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้างคณุค่าร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสียและสงัคมโดยรวม” และน าเทคโนโลยีมาพฒันาและ
ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ อีกทัง้ปรับกระบวนการท างานให้ทนัสมยั ปลอดภยั สะดวกและตอบโจทย์ผู้มีสว่น
ได้เสยีให้ครบทกุกลุม่ 

4. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
CPN มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  โดยการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากลลดการใช้ทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรหมนุเวียน เพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลให้มีคณุภาพ มีประสทิธิภาพ และเพิ่มประสทิธิผลให้กบัองค์กรและสงัคม 
และมุง่มัน่ในการสร้างวฒันธรรมองค์กรบนรากฐานการมีบรรษัทภิบาลที่ดีและการพฒันาอย่างยัง่ยืนทัง้ทางธุรกิจ  
สงัคม และสิง่แวดล้อม 

5. การจัดหาแหล่งเงนิทุนและบริหารการเงนิอย่างรอบคอบ 
CPN มุง่สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคญักบัการมี
วินยัทางการเงินและการจดัหาแหลง่เงินทนุหลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกบัธุรกิจ  ทัง้เงินทนุจากการด าเนิน
ธุรกิจ การกู้ยืมเงินการออกหุ้นกู้  การจดัตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) การออกหุ้นเพิ่มทนุ 
เป็นต้น ควบคูไ่ปกบัการบริหารต้นทนุทางการเงินอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปี 2561 
 

 การเปิดตวั อิเกีย บางใหญ่ ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
อิเกีย บางใหญ่ เป็นซุปเปอร์สโตร์รูปแบบใหม่และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พืน้ที่รวมกว่า  
50,000 ตร.ม. มีทางเข้าออกเช่ือมตอ่กบัเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ถึง 3 ชัน้ การมี IKEA ซึง่เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์
ระดับโลกเป็นพนัธมิตรช่วยตอกย า้ให้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็นสุดยอดศูนย์การค้าระดับภูมิภาค (Super 
Regional Mall) เพื่อรองรับความเจริญฝ่ังกรุงเทพฯ ตะวนัตก ยา่นบางใหญ่  

 การจา่ยปันผล 1.40 บาทตอ่หุ้น 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินการปี 2560 ในอตัรา 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 6,283,200,000 บาท คิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 46.3 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย
ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และร้อยละ 64.4 ของรายได้
จากเงินชดเชยประกนัภยั 
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 ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดสุติธาน ีจ ากดั (มหาชน) 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิการซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ดสุิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“DTC”) จ านวน 194,926,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.93 ของหุ้นสามญัที่ออก
และช าระแล้วทัง้หมด 850,000,000 หุ้น มลูค่ารวมประมาณ 2,141.4 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุ
ระยะยาว และไมเ่ข้าร่วมในการบริหารของ DTC แตอ่ยา่งใด 

 ประกาศแผนการเปิดศนูย์การค้าใหม ่2 แหง่ 
- เซ็นทรัล วิลเลจ  
ศนูย์การค้ารูปแบบ International Luxury Outlet ระดบัโลกแห่งแรกในประเทศไทย ตัง้อยู่บนที่ดินประมาณ 100  
ไร่ ใกล้สนามบินสวุรรณภมูิ รองรับทัง้นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติและลกูค้าชาวไทย มีร้านค้าหลากหลายกว่า 235 
ร้านค้า ทัง้สินค้าแบรนด์เนมและแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ร่วมด้วยร้านอาหารต่าง ๆ โรงแรม สนามเด็กเล่น ใน
บรรยากาศอนัร่มร่ืนของธรรมชาติผสมผสานกับพืน้ที่เอาท์ดอร์ ด้วยการตกแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมยั โดยจะเปิด
ให้บริการภายในไตรมาส 3 ปี 2562  
- เซ็นทรัลพลาซา อยธุยา  
เป็น Lifestyle Destination แห่งใหม่ริมถนนสายเอเซีย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ที่ผสมผสานเอกลกัษณ์เมือง
มรดกโลกเข้ากบัความร่วมสมยั โดยจะเป็นแลนด์มาร์กด้านการทอ่งเที่ยวของจงัหวดัและศนูย์กลางการใช้ชีวิต และ
เป็นจุดแวะพกัที่ดีที่สดุส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติและลกูค้าภายในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจังหวดั
ใกล้เคียง โดยจะเปิดให้บริการในปี 2563 

 การขยายระยะเวลาการเชา่ที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  
CPN ได้ท าสญัญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตอ่อีก 30 ปี สิน้สดุปี 2598 
และปี 2603 (บางสว่น) ซึ่งการท ารายการดงักลา่วท าให้บริษัทฯ สามารถท าการบริหารและพฒันาศนูย์การค้าได้
อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเง่ือนไขและราคาการต่อสญัญาเช่าช่วงที่ดินและการ
เช่าอาคาร เพื่อเสนอสิทธิให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) 
ได้พิจารณาเป็นล าดบัตอ่ไป 

 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จดังานเปิดตวัโฉมใหม ่หลงัการปรับปรุงครัง้ใหญ่ 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จดังาน Grand Opening เปิดตวัโฉมใหม่ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ศนูย์การค้าเป็น 
Center of Hip Lifestyle Quality ด้วยร้านอาหารและ Destination Concepts ใหม่ ๆ ร่วมด้วยการตกแต่งใน
บรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมือง เพิ่มโซนใหม่และพืน้ที่พกัผ่อน รวมถึง Co-working Space และร้านค้าใหม่ ๆ 
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยา่นพระราม 3 และชาวตา่งชาติ  

 เปิดให้บริการ เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า (Central Phuket Floresta)  
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2561 เช่ือมต่อกับเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั ท าให้เซ็นทรัล 
ภเูก็ตเป็นศนูย์การค้าที่ใหญ่ที่สดุในภาคใต้ของประเทศไทย ตัง้อยู่ในใจกลางเมืองภเูก็ตบนพืน้ที่ประมาณ 111 ไร่ 
ปักธงในการเป็นลกัชร่ีูแฟลก็ชิพแหง่แรกของ CPN ที่ผสมผสานประสบการณ์การใช้ชีวิตและการพกัผอ่นได้อยา่งลง
ตวั ตอกย า้ความเป็น The Magnitude of Luxury & Leisure Resort Shopping Destination ระดบัโลกอย่าง
สมบูรณ์ให้แก่กลุ่มนกัท่องเที่ยวต่างประเทศ และกลุ่มลูกค้าท้องถ่ิน อีกทัง้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี Attraction 
ได้แก่ 1) ไตรภมูิ การผจญภยัเสมือนจริงแบบสามมิติในโลกแฟนตาซีวอล์คทรูแห่งแรกของโลก 2) Aquaria อควา
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เรียมที่มีสตัว์ตา่ง ๆ รวมกวา่ 25,000 ตวั และ 3) Tales of Thailand ศนูย์รวมวฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทย
ทัว่ทกุภาค 

 ซือ้หุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) หรือ “GLAND”   
บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จ ากัด (ซีพีเอ็น พทัยา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ได้ซือ้หุ้นสามญั GLAND ในสดัส่วน
ทัง้หมดร้อยละ 67.53 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายทัง้หมด โดยแบ่งเป็นการซือ้จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50.43 
และจากการท าค าเสนอซือ้ (Tender Offer) อีกร้อยละ 17.10 ที่ราคา 3.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
13,607 ล้านบาท โดยการเข้าท ารายการดงักลา่ว เนื่องจาก GLAND เป็นผู้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ทัง้เพื่อ
ขาย และเพื่อให้เช่าและบริการ ประกอบด้วย อาคารส านกังาน โรงแรม ที่พกัอาศยั และพืน้ท่ีค้าปลีก และ GLAND 
ยงัมีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา และที่ดินเปล่า (Land Bank) หลายแปลงที่จะน ามาพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use Development) สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 สมาชิกของดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) 
CPN เป็นบริษัทแหง่เดียวในกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และเป็นหนึ่งในแปดบริษัทของประเทศไทยที่ได้รับคดัเลือก
ให้เป็นสมาชิกของดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจ าปี 2561 
ในกลุ่มดชันียัง่ยืนระดบัโลก (DJSI World) เป็นปีแรก และในกลุ่มดชันีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า (ปี 2557-2561) สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ค านึงถึง
สว่นรวม สิง่แวดล้อม และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึงการมีสว่นร่วมที่จะช่วยขบัเคลื่อนสงัคมและชุมชนอย่างจริงจงั
และตอ่เนื่อง 

 เปิดตวั โครงการคอนโดมเินียม ฟิล พหล 34 
โครงการคอนโดมิเนยีมในกรุงเทพฯ โครงการแรก เป็นคอนโด Low Rise สงู 8 ชัน้ จ านวน 4 อาคาร จ านวน 358 
ยนูิต พร้อมอาคารคลบัเฮ้าส์และสระว่ายน า้ ออกแบบด้วยแนวคิด Live Everyday in Urban Hideaway ตัง้อยู่
ปากซอยพหลโยธิน 34 ท าเลเดินทางสะดวก ติดกบัรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีเสนานิคม ใก้ลศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 การร่วมทนุเพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย  
CPN ได้เข้าร่วมทนุกบับริษัท Common Ground Works Sdn. Bhd. และบริษัท MSB Asia Ltd. จากประเทศ
มาเลเซีย โดยจะจดัตัง้บริษัทร่วมทนุขึน้ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร่วมทนุร้อยละ 51, 29 และ 20 ตามล าดบั 
เพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย 

 เปิดขาย โครงการบ้านเดี่ยว นิยาม บรมราชชนนี  
โครงการแนวราบระดบับนแหง่แรกของ CPN Residence ที่มีการออกแบบเฉพาะตวัในสไตล์ Modern Classic 
ออกแบบภายใต้แนวคิด นิยามของความสมบรูณ์แบบมีอยูจ่ริง เน้นความเป็นสว่นตวั และพร้อมด้วยสิง่อ านวย
ความสะดวกภายในบ้าน ตัง้อยูบ่นถนนบรรมราชชนนี เดินทางสะดวกทัง้คูข่นานลอยฟา้ และทางดว่นศรีรัช - 
วงแหวนรอบนอก ใกล้รถไฟฟา้สายสแีดงออ่น ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 

 เปิดจอง โครงการคอนโดมเินียม เอสเซ็นท์ อบุลราชธานี 
คอนโดมิเนียมในบริเวณศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี เป็นอาคารสงู 14 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร พร้อม
ดีไซน์ภายในสะท้อนเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แบบ Modern North East เพียบพร้อมด้วยไลฟ์สไตล์แหง่ความสขุที่ครบ
ครัน 
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รางวัลแห่งความภาคภมิูใจ 
ด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ   
1. รางวัล Asia Pacific Property Awards 2018-2019 - Award Winner in Retail Development สดุยอดรางวลัด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ระดบัเอเชียแปซิฟิก และเป็นท่ียอมรับในวงการค้าปลกีระดบัโลก โดย CPN ได้รับรางวลัจากการพฒันา 
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ด้วยแนวคิดการออกแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและ       
คอนเซ็ปต์ของศนูย์การค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยคุใหมไ่ด้อยา่งลงตวั สะท้อนการเป็นผู้น าในธุรกิจ 

ด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด 
2. รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2018”  ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 

รางวลัที่มอบให้กบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่แบรนด์สงูที่สดุ ในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ของไทย ด้วยมูลค่าแบรนด์สูงถึง 161,686 ล้านบาท รางวัลนีจ้ัดโดยหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สือ่ในเครือผู้จดัการ 

3. Thailand’s Most Social Power Brand 2018 (Shopping Plaza) จาก BrandAge Media 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้รับคดัเลือกให้เป็นแบรนด์ที่ประสบความส าเร็จสงูสดุใน Social Media จากผลส ารวจ 
Thailand’s Most Social Power Brand ส ารวจโดยนิตยสาร BrandAge และ WiseSight บริษัทวิเคราะห์ข้อมลูบนโลก
โซเชียล โดยผลส ารวจทัง้หมดเป็นการเก็บข้อมลูจากผลงานของแบรนด์ในช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ 4 ช่องทาง ได้แก่ 
Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube 

ด้านการบริหารและการเงนิ 
4. รางวัล “Best CEO Awards 2018 หรือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” จาก SET Awards 2018 

คุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CPN ได้รับรางวัล “Best CEO 
Awards 2018 หรือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2018 จัดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร โดยผ่านการพิจารณาจากบริษัทที่ผ่านเกณฑ์กว่า 500 บริษัท 
ซึ่งรางวลันีม้อบให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูสดุที่น าพาองค์กร์สู่ความส าเร็จ มีวิสยัทศัน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ให้
ความใสใ่จกบักิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความส าคญัต่อสงัคมและธุรกิจ ที่สนบัสนนุการสร้าง
ความยัง่ยืนให้แก่กิจการเป็นอยา่งดี 

5. รางวัล “Outstanding Company Performance Awards” จาก SET Awards 2018 
รางวลัดีเด่นด้านผลการด าเนินงาน ในกลุม่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีมูลค่าหลกัทรัพย์ในตลาดสงูกว่า 
100,000 ล้านบาท รางวัลนีม้อบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการด าเนินงานโดดเด่น โดยพิจ ารณาจากผล
ประกอบการทางธุรกิจ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในประเด็นการ
เปิดเผยข้อมลูและคณุภาพของงบการเงิน 

6. รางวัล “Drive Awards 2018 - สาขา Finance Excellence” 
รางวลัที่มอบให้กบัสดุยอดองค์กรชัน้น าระดบัประเทศ ที่มีผลงานโดดเดน่ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในระดบัมหภาคได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมอันก่อในเกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชนได้เป็นอยา่งดี จดัโดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ร่วมกบัหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย CPN ได้รับ
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รางวลั Finance Excellence ส าหนับองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้านบริหารการเงินดีเยี่ยม  มีผลการด าเนินงานที่ดี และ
ด าเนินงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล สร้างการเติบโตที่มัน่คงและยัง่ยืน 

 

ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยนื  
7. สมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2018  หรือ DJSI ใน 2 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่ม DJSI World ประจ าปี 2561 และกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5  
CPN เป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ของไทยเพียงรายแรกและรายเดียวที่ได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิกของดชันีความยัง่ยืน
ของดาวโจนส์ โดยปีนีย้กระดบัขึน้ไปอยู่ในกลุม่ดชันีโลก (World Index) เป็นปีแรก และกลุม่ตลาดประเทศเกิดใหม ่
(Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดย DJSI เป็นดชันีตลาดหลกัทรัพย์ด้านความยัง่ยืนทางธุรกิจระดบัโลก ซึ่ง
อ้างอิงด้านความยัง่ยืนที่ครอบคลมุมุมมองด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสงัคม ดัชนีนีเ้ป็นความร่วมมือระหว่าง 
RobecoSAM Indices และ S&P Dow Jones Indices คดัเลือกบริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลกที่มีผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจที่โดดเดน่ทัง้ในด้านของมลูค่าตลาด ด้านการบริหารจดัการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และการค านึงถึง
สงัคมและสิง่แวดล้อม 

8. รางวัล “รายงานความยั่งยนืประจ าปี 2561” (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition 
จดัโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และสถาบนั
ไทยพฒัน์  ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทนอกตลาดหลกัทรัพย์ให้ความส าคญักับการจัดท ารายงานความ
ยัง่ยืน เพื่อเปิดเผยข้อมลูการด าเนินงานให้ครบถ้วนในด้านของสงัคม เศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล และสิง่แวดล้อม  

9. รางวัล “SET Sustainability Awards 2018” (บริษัทจดทะเบียนแห่งความยั่งยืน) และ“Thailand Sustainability 
Investment” (THSI) ประจ าปี 2561 จัดโดยจลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย CPN ได้รับรางวัล ดังนี ้
„  รางวลั SET Sustainability Awards 2018 – Outstanding Awards ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืนอยา่งโดดเดน่ในกลุม่บริษัทท่ีมีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูกวา่ 100,000 ล้านบาท 

„  รางวลั Thailand Sustainability Investment 2018 หรือหุ้นยัง่ยืนประจ าปี 2561 เป็นปีที่ 4ติดต่อกนั โดยเป็นรางวลั
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยิน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
(Environmental, Social, and Governance: ESG) ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัท าขึน้ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานในระดบัสากลเพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ลงทนุที่ต้องการลงทนุในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวงัผลตอบแทนที่
ตอ่เนื่องในระยะยาว  

10. การประเมินรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 10  
จดัท าโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดย CPN ได้รับการประเมินให้อยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลศิ” ตัง้แตปี่ 2552-2561 

11. การได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CAC ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร 8 แห่ง ประกอบด้วย หอการค้าไทย หอการค้าร่วม
ตา่งประเทศในประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภา
ธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตัง้แต่ปี 
2558 และจะต้องด าเนินการขอรับรองทุก ๆ 3 ปี ด้วยการด าเนินการในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
ตอ่เนื่อง สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตอ่อายเุป็นแนวร่วมฯ เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561  
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ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
12. รางวัล “Thailand Energy Awards 2018”  

สดุยอดรางวลัด้านพลงังานไทยระดบัสากล รางวลัดีเด่นการลดใช้พลงังานและลดโลกร้อน เป็นรางวลัที่แสดงความช่ืน
ชมยกย่องโรงงาน อาคาร บคุลากร และผู้มีสว่นสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังานและการพฒันาพลงังาน
ทดแทน จดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน โดย CPN ได้รับ 4 รางวลั 
ดงันี ้
„  รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม จ านวน 2 รางวัล มอบให้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และ

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ 
„  รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) จ านวน 2 รางวัล มอบ

ให้กบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
13. รางวัล “ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจ าปี 2561” (BEC Awards 2018) 

โครงการบริหารศนูย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนรัุกษ์พลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลงังาน (พพ.) มอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารใหม่ ให้ CPN 
จ านวน 2 รางวลั ดงันี ้
„  ระดับดีเด่น ประเภทศนูย์การค้า มอบให้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา 
„  ระดับดีมาก ประเภทศนูย์การค้า มอบให้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
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หมายเหต:ุ 1.  บริษัทอยู่ระหว่างการช าระบญัช ี

2. บจ. ชนะคณุ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา เมื่อ ก.ย. 2561 
3. บจ. ซีพีเอ็น วิลเลจ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา เมื่อ ก.ย. 2561 
4. บมจ. ดสุติธานี เป็นบริษัทท่ี บมจ. เซ็นทรัลพฒันา เข้าถือหุ้นเมื่อ พ.ค. 2561 
5. บจ. คอมมอนกราวน์ (ประเทศไทย) จดัตัง้ขึน้ใหม่เมื่อ พ.ย. 2561 
6. บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ และบริษัทย่อย เป็นบริษัทท่ี บจ. ซีพีเอ็น พทัยา เข้าถือหุ้นเมื่อ ต.ค. 2561 

 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าพืน้ที่ศนูย์การค้า และประกอบธุรกิจอื่นที่

เก่ียวเนื่องและสง่เสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความส าเร็จตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจที่ผ่านมาของ  CPN สว่นหนึ่ง
เป็นผลมาจากการที่ CPN เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุม่เซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน ข้อมลู ณ สิน้ปี 2561 
กลุม่เซ็นทรัลถือหุ้นใน CPN ร้อยละ 53 ของจ านวนหุ้นสามญั โดยกลุม่เซ็นทรัลมีธุรกิจที่หลากหลายทัง้ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลกีสนิค้าหลากหลายยี่ห้อและผลติภณัฑ์ และธุรกิจในกลุม่ดงักลา่วเป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีใหญ่และ
ผู้ เช่าพืน้ท่ีร้านค้าในแตล่ะศนูย์ของ CPN จึงอาจกลา่วได้วา่ธุรกิจตา่ง ๆ  ในกลุม่เซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั CPN ที่ช่วยเพิ่ม
อตัราการเช่า และสร้างความมัน่ใจแกลูก่ค้ารายอื่น ๆ ให้มาเช่าพืน้ที่ภายในศนูย์การค้าของCPN ซึ่งมีสว่นช่วยยืนยนัความส าเร็จ
ของโครงการต่าง ๆ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้นของ CPN จากความสมัพนัธ์ทางการค้าดงักลา่วข้างต้นระหว่าง CPN 
และกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  โดยมีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่เป็นครอบครัวจิราธิวัฒน์ คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าความสมัพนัธ์ทางการค้าดงักลา่วข้างต้นเป็นจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจของ  CPN โดยมี
ความจ าเป็น สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้
ก ากบัดแูลให้มีการท ารายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการท ารายการระหว่างกนักบักิจการและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ  และ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินประจ าปี 2561 ซึ่งรายการสว่นใหญ่เป็นการท ารายการระหว่างบริษัทฯ กบักิจการในกลุม่เซ็นทรัล
และกลุม่จิราธิวฒัน์ ดงัรายละเอียดในหวัข้อ 12 รายการระหวา่งกนั 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
CPN ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการศนูย์การค้า และอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องในรูปแบบโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย อาคารส านกังาน โรงแรม และที่พกัอาศยั เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ให้กบัโครงการ โดย ณ สิน้ปี 2561 CPN มีอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย ศนูย์การค้า 32 แหง่ อยูใ่น 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 แห่ง และในต่างจงัหวดั 18 แห่ง (เซ็นทรัล ภเูก็ต ประกอบด้วย เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั และ
เซ็นทรัลภเูก็ต ฟลอเรสต้า) อาคารส านกังาน 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชนัเซ็น
เตอร์ อดุรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโครงการท่ีพกัอาศยั 1 แห่ง ในกรุงเทพฯ และโครงการคอนโดมิเนียม 3 แห่ง ใน
ต่างจงัหวดัที่โอนให้ผู้ซือ้แล้ว  นอกจากนี ้ CPN ยงัมีการลงทนุในทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPNREIT) และ กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) โดย CPN ท าหน้าที่เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ CPNREIT และ CPNCG 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
                      หน่วย: ล้านบาท 

 
 
หมายเหต ุ: 1 ไมร่วมรายการท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจ า 
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2.1 การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ  
การแบง่ธุรกิจตามแหลง่ที่มาของรายได้สามารถแบง่ได้เป็น 6 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้
1. ศูนย์การค้า 
ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลกัที่สร้างรายได้กว่าร้อยละ  76 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้า 

ประกอบด้วย รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีค้าปลกี รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณปูโภคและระบบรักษาความปลอดภยั รายได้
จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศนูย์การค้า รายได้คา่เช่าและการให้บริการพืน้ที่ศนูย์ประชุมอเนกประสงค์ และ
รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา จากการบริหารศนูย์การค้า 32 โครงการ แบ่งเป็น โครงการในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
14 โครงการ และในตา่งจงัหวดั 18 โครงการในจ านวนนีม้ีโครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 27 โครงการและโครงการที่ 
CPN ให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) จ านวน 5 โครงการ โดย 
CPN ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบั CPNREIT 
 บริษัทฯ มุ่งพฒันาและขยายธุรกิจศนูย์การค้าด้วยการเปิดศูนย์การค้าใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การ
ปรับปรุงศนูย์การค้าเดิมให้ทนัสมยั และการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พืน้ท่ีในศนูย์การค้าในการสร้างรายได้อยา่งตอ่เนื่อง ด้วย
แนวคิดการเป็นศนูย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความชดัเจนในวิถีการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) มากขึน้ โดยน าเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายให้แก่ผู้มาใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าของ  CPN ควบคู่กบัการ
สร้างสรรค์ Destination concepts หลายรูปแบบไว้ในศนูย์การค้าเพื่อตอบโจทย์ครบทกุกลุม่ ทุกวยั ที่มีไลฟ์สไตล์และ   
ความช่ืนชอบท่ีแตกตา่งกนั นอกจากนี ้ในการออกแบบและตกแต่งศนูย์การค้า บริษัทฯ จะน าจุดเด่นและเอกลกัษณ์ประจ า
ท้องถ่ินมาเป็นสว่นหนึง่ในการออกแบบศนูย์การค้าที่อยูใ่นพืน้ท่ีนัน้อยา่งกลมกลนื รวมถึงการตกแต่งภายในศนูย์การค้าเพื่อ
สร้างบรรยากาศและดงึดดูให้ลกูค้าได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินค้า เพื่อให้ศนูย์การค้าของ CPNมีเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น
และเป็นผู้น าในธุรกิจศนูย์การค้าตอ่ไป 
 การเปิดศนูย์การค้าใหม่ในปี 2561 CPN ได้เปิดให้บริการศนูย์การค้ารูปแบบใหม่ คือ เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า 
เช่ือมต่อกบัเซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั ท าให้เซ็นทรัล ภเูก็ต เป็นศนูย์การค้าที่ใหญ่ที่สดุในภาคใต้ และในปี 2562 บริษัทฯ 
ก าหนดเปิดให้บริการเซ็นทรัล วิลเลจ ซึง่เป็น International Luxury Outlet แห่งแรกของประเทศไทย และเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ใน
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นศนูย์การค้าของ CPN แห่งแรกในต่างประเทศ ส าหรับการปรับปรุงศนูย์การค้าเดิมในปี 2561  
บริษัทฯ ได้ปรับโฉมครัง้ใหญ่ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้เป็นศนูย์รวมจุดหมายการใช้ชีวิตระดบัโลก และเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยูอ่าศยัในยา่นดงักลา่ว 
 จากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 CPN มีสว่นแบง่ตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ประมาณร้อยละ 20.0 โดยพิจารณาจากขนาดพืน้ท่ีค้าปลกีรวม (Gross Floor Area) ไมร่วมที่จอดรถ 
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2. อาคารส านักงาน 
ธุรกิจอาคารส านกังาน เป็นการพฒันาอาคารส านกังานให้เช่าในบริเวณโครงการศนูย์การค้า  เนื่องจากมีอปุสงค์ที่

สง่เสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้าและเป็นการเพิ่มมลูคา่ให้กบัโครงการจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกนัได้อย่างคุ้มค่า  
รวมถึงการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ 
 การตดัสนิใจพฒันาอาคารส านกังานในบริเวณโครงการศนูย์การค้าใดนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของท าเลที่ตัง้ อุปสงค์ อุปทานของพืน้ที่ส านักงานในบริเวณนัน้ๆ เป็นส าคัญ ซึ่งรายได้จากธุรกิจอาคารส านักงาน  
ประกอบด้วย รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน รายได้ค่าเช่าพืน้ที่แก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารส านกังาน และรายได้จาก
การให้บริการระบบสาธารณปูโภค 
 ปัจจุบนั CPN มีอาคารส านกังานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการศนูย์การค้ารวมทัง้สิน้  7 โครงการ ได้แก่ 1) 
เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว 2) เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 2 อาคาร 3) เซ็นทรัลพลาซาบางนา 4) เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคาร
ส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศสแอท เซ็นทรัลเวิลด์) 5) เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และ 6) เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โดย
แบ่งเป็นโครงการที่ CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ โครงการที่ให้เช่ากบั CPNREIT 2 โครงการคือ อาคารส านกังานป่ินเกล้า 
ทาวเวอร์ เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการที่ให้เช่ากบั CPNCG จ านวน 1 โครงการ คือ 
อาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุม่ผู้ เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานที่ตัง้อยู่ภายในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 
พระราม 9 สว่นใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนบัสนนุจากธุรกิจศนูย์การค้า  อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอน
ภาษาและดนตรี สถานเสริมความงาม และบริษัทหลกัทรัพย์ เป็นต้น ส าหรับอาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ซึง่เป็นอาคารส านกังาน เกรด A ตัง้อยูใ่นแหลง่ธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นัน้ มีผู้ เช่าพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นบริษัทชัน้น าทัง้ใน
และตา่งประเทศ 

3. โรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศนูย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีอปุสงค์สง่เสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้า และเป็นธุรกิจที่เพิ่ม

มูลค่าให้กับโครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลกัการในการ
พิจารณาลงทนุท่ีส าคญัประกอบด้วย ท าเลที่ตัง้ของโครงการ อปุสงค์ อปุทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนัน้ ๆ รวมถึง
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ศกัยภาพการเติบโตของโครงการ ทัง้นี ้ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพกั ห้องอาหาร  ห้องสมัมนาและศูนย์ประชุม เพื่อ
รองรับการเติบโตของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition 
(การจดัการประชุมเชิงธุรกิจ การค้าและจดัแสดงสินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย รายได้จากค่า
ห้องพกั รายได้จากคา่อาหารและเคร่ืองดื่ม และรายได้จากคา่เช่าห้องในอาคารและคา่บริการ เป็นต้น  

CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แหง่ คือ  
1) โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อดุรธานี ซึ่งมีห้องพกัจ านวน 259 ห้อง (เดิมคือ โรงแรมเจริญศรี      

แกรนด์ รอยลั ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่ CPN ได้เข้าซือ้กิจการในเดือนเมษายน 2552) โดย CPN 
ได้วา่จ้างให้บริษัทท่ีมีความช านาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหาร
โรงแรม  

2) โรงแรมฮิลตนั พทัยา มีห้องพกัจ านวน 302 ห้อง (ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช เร่ิมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเมื่อเดือนธันวาคม 2560 CPN ได้ให้ CPNREIT เช่าเป็น
ระยะเวลา 20 ปี โดยยงัคงให้บริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้บริหารโรงแรม 

4. อาคารที่พักอาศัย 
CPN เล็งเห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในลกัษณะพืน้ที่แบบผสม (Mixed-use Development) 

โดยจะพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัเพื่อช่วยสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้นี ้CPN ได้
จดัตัง้ฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบคุลากรที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัของบริษัทฯ ตลอดจนการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ 

การพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัของ CPN จะเร่ิมตัง้แต่การคดัเลือกท าเลที่ดินส าหรับพฒันาโครงการ  ศึกษาความ
เป็นไปได้ของข้อมลูการตลาด ผลกระทบตา่ง ๆ เพื่อวิเคราะห์และตดัสินใจเลือกประเภทที่อยู่อาศยัที่เหมาะสมกบัท าเลที่ตัง้
นัน้ ๆ หลงัจากนัน้บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซือ้วสัดุก่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งจากผู้ผลิ ต
โดยตรง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคณุภาพและได้รับประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด รวมทัง้มีการก าหนด
ราคาสง่มอบลว่งหน้าเพื่อปอ้งกนัความผนัผวนของราคา บริษัทฯ คดัเลอืกผู้ รับเหมาที่มีความช านาญ ผลงาน และช่ือเสยีงใน
แตล่ะประเภทงาน ตามขัน้ตอนและมาตรฐานในการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบในการควบคมุ
การด าเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และมีระบบการควบคมุคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย  
ส าหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศยัและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดให้ มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมถึงทกุโครงการได้มีการปฎิบตัิตาม
กฎหมายพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร โดยค านึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อย
ที่สดุ 

ปัจจบุนั CPN มีโครงการท่ีอยูอ่าศยัรูปแบบคอนโดมิเนียมบนที่ดินบริเวณศนูย์การค้าของ CPN จ านวน 7 โครงการ 
แบ่งเป็น โครงการที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนให้กบัลกูค้า 3 โครงการ ได้แก่ 1) เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ 2) 
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 3) เซ็นทรัลพลาซา ระยอง และโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาจ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) 
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 2) เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 3) เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ 4) เซ็นทรัลพลาซา 
อบุลราชธานี  ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ช่ือ เอสเซ็นท์ (ESCENT) และ เอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) และมี
โครงการท่ีอยูอ่าศยัที่อยูน่อกศนูย์การค้าของ CPN จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการบ้านเดี่ยว นิยาม (NIYHAM) และ 2) 
คอนโดมิเนียม ฟีล (PHYLL) โดยบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ออกแบบ พฒันา และ
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บริหารโครงการดงักลา่ว นอกจากนัน้ CPN ยงัมีที่พกัอาศยัประเภทห้องชุดให้เช่าจ านวน 11 ยนูิต ภายใต้โครงการเซ็นทรัล 
ซิตี ้เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกบัเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

5. แหล่งสันทนาการและบันเทิง 
ธุรกิจแหล่งสนัทนาการและบนัเทิง เป็นธุรกิจที่สนบัสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ CPN เพื่อให้

ศนูย์การค้ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริการ วตัถปุระสงค์ของการสร้างแหลง่สนัทนาการและบนัเทิง
ขึน้ในบริเวณโครงการศนูย์การค้านัน้ นอกจากจะเป็นการดึงดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้าเพิ่มขึน้แล้ว ยงัเป็นการ
มอบความสขุให้แก่ลกูค้าที่มาใช้บริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเพียงพอของที่ดินและ
พืน้ท่ีภายในโครงการนัน้ ๆ  

 ปัจจบุนั CPN เปิดให้บริการแหลง่สนัทนาการและบนัเทิงในศนูย์การค้าตา่ง ๆ ดงันี ้

 สวนน า้บริเวณชัน้ 6 ของเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ช่ือ ‚โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ‛ ตกแต่ง
ด้วยธีมการ์ตูนซีร่ีย์ยอดนิยมจากเกาหลี  ‚โพโรโระ‛ (Pororo : The Little Penguin) เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ใหม ่ๆ และสสีนัความสนกุให้กบัลกูค้าทกุคนในครอบครัว  

 สวนพกัผ่อน ในบริเวณเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ช่ือ ‚เซ็นทรัล พาร์ค‛ เป็นสวนพกัผ่อนขนาด
ใหญ่ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยสวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และ
ร้านอาหารชัน้น า  

 ไตรภมูิ มหศัจรรย์สามโลก ที่เซ็นทรัลภเูก็ต เปิดให้บริการในปี 2562 เป็นธีมพาร์คผจญภยัรูปแบบ 3 มิติ
อินเตอร์แอ็กทีฟ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีความช านาญ  

6. ศูนย์อาหาร 
ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยเสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน 

วตัถุประสงค์หลกัของธุรกิจนี ้คือ เพื่อลกูค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยดั สะดวก และรวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะได้รับผลตอบแทนจากรายได้จากการจ าหน่าย
อาหารและเคร่ืองดื่มในบริเวณศนูย์อาหาร  

CPN ได้พฒันาและปรับปรุงศนูย์อาหารภายในศูนย์การค้าด้วยแนวคิด Food Destination ที่รวม ร้านอาหาร
หลากหลายประเภท หลากหลายสไตล์ตอบรับทัง้ไลฟ์สไตล์ แฮงเอ้าท์ กิน ดื่ม ชิลล์ ร้านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอร่ี 
และร้านอาหารแบบซือ้กลบั (take home)  

7. การลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 
CPN เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ในการลงทนุในทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทฺการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล  

โกรท (CPNREIT) และกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ในสดัสว่นร้อยละ 
26.7 และร้อยละ 25.0 ตามล าดับ และท าหน้าที่เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึน้ และได้รับสว่นแบ่งก าไรตามสดัส่วนการลงทนุ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้ 

1) CPNREIT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2560 หลงัการแปลงสภาพ
จากกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็น CPNREIT ซึ่งเป็นไปตามที่ประชุม
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คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิแบบมีเง่ือนไขส าหรับการแปลง
สภาพ CPNRF เป็น CPNREIT เพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของ CPNRF โดยรวม เนื่องจากสิทธิประโยชน์
ทางภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ CPNRF ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมทัง้สิทธิประโยชน์
เก่ียวกบัคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ อนัเนื่องมาจากการแปลงสภาพ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จะสิน้สดุภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

CPNREIT ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ และด าเนินการรับโอน
ทรัพย์สนิจาก CPNRF ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต พร้อมกบัลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิของ CPN อีก 2 แหง่ คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นระยะเวลา 20 ปี สิทธิการเช่าจะหมดอายวุนัที่ 31 สิงหาคม 
2580 โดยมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 11,908 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 

CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 
(REIT Manager) และแต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหารศนูย์การค้า (Property Manager) และมีบริษัท ซีพีเอ็น พทัยา     
โฮเทล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ เช่าช่วงโรงแรมฮิลตนั พัทยา โดยยงัคงให้บริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล     
คอร์ปอเรชัน่ บริหารโรงแรมต่อไป นอกจากนี ้ยงัมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั เป็นทรัสตี 
และบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน  

2) CPNCG จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2555 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ และเป็นกองทนุรวมที่
จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินทนุและน าเงินทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว  CPNCG ได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของ
อาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (บางสว่น)  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี 
CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
 
นอกจากนัน้ CPN เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยอ้อมในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อาคาร
ส านกังาน จีแลนด์ สดัสว่นร้อยละ 10.13 ผ่านการเข้าซือ้หุ้นใน GLAND โดยมีบริษัทย่อยของ GLAND คือ บริษัท 
จีแลนด์ รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 
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ปัจจุบัน โครงการศูนย์การค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN มีดังนี ้

 
หมายเหต ุ
1. ร้อยละ 42 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าและร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีอาคารส านกังาน CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNREIT สิน้สดุเดือนธันวาคม 2567 
2. ร้อยละ 81 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNREIT สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายกุารเช่าได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปี) 
3. ร้อยละ 96 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNREIT สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2568 
4. ร้อยละ 49 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN ให้เช่าแก่ CPNREIT สิน้สดุเดือนเมษายน 2587 
5. ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้า CPN และร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีโรงแรม ให้เช่าแก ่CPNREIT สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2580 
6. ร้อยละ 97 ของพืน้ท่ีอาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตัง้แต่เดือนกันยายน 2555 สิน้สดุเดือนกันยายน 2575 (ส่วนท่ี 1) และตัง้แต่เดือน
ธันวาคม 2555 สิน้สดุเดือนธันวาคม 2575 (สว่นท่ี 2) 
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โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของ CPN 
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1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571) 4,509               310,000               3,000               4,500               45,518             97                     287           x x x
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 G L (2566) 664                  86,000                 1,000               17,190             94                     75              x

3. เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า1 มีนาคม 2538 G L (2570) 3,045               370,000               3,500               63,093             97                     271           x
4. เซ็นทรัลมารีนา กรกฎาคม 2538 G L (2578) 1,442               70,000                 400                   17,432             92                     96              x

5. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต1 มีนาคม 25394 A F 2,421               250,000               2,300               4,800               76,665             93                     588           x x x

6. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 1 ตลุาคม 2540 G F 2,035               220,000               2,300               54,390             95                     237           x
7. เซ็นทรัลพลาซา บางนา ธันวาคม 25444 A F 5,782               500,000               3,250               64,161             88                     259           x

8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 1 ธันวาคม 2545 G L (2598) 9,121               210,000               3,200               4,100               91,853             96                     315           x
9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 25454 A L (2583) 14,350            830,000               7,000               200,194           91                     389           
10. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 25464 A F&L (2577) 2,368               140,000               2,000               77,220             96                     187           x
11. เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 G F 5,409               310,000               3,300               4,200               65,665             92                     305           x x

12. เซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บชี1 มกราคม 2552 G F&L (2581) 4,500               210,000               2,000               57,703             95                     209           x
13. เซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี เมษายน 25524 A F 4,614               250,000               2,000               5,000               71,716             91                     223           x x x
14. เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ พฤษภาคม 2552 G F&L (2570) 3,131               156,000               2,040               38,391             94                     203           x
15. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ธันวาคม 2552 G F 3,951               200,000               2,100               4,100               47,318             94                     282           x x x
16. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 G F 2,016               110,000               1,000               23,996             93                     99              x
17. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ตลุาคม 2554 G F 1,590               100,000               1,440               26,474             97                     139           x
18. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583) 5,172               214,000               2,400               59,261             99                     211           x
19. เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ตลุาคม 2555 G F 2,245               130,000               1,400               4,700               31,262             94                     127           x x
20. เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง พฤศจิกายน 2555 G L (2584) 1,145               110,000               2,000               21,977             96                     92              x
21. เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี เมษายน 2556 G F 1,835               151,000               1,500               32,182             97                     141           x
22. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 G F 4,300               260,000               3,500               68,020             95                     235           x
23. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 G F 4,917               295,000               2,500               5,000               66,802             88                     218           x x x
24. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมยุ มีนาคม 2557 G L (2586) 1,875               76,000                 600                   31,648             90                     110           x
25. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L (2587) 2,609               185,500               1,600               38,738             94                     180           x

ศูนย์การค้า
เร่ิมด าเนินการ 

(เดือน ปี)

รูปแบบการ

พัฒนา2

สิทธิในที่ดิน3 (ปี

สิน้สุด)

มูลค่าเงนิ

ลงทุน ณ สิน้

ปี 25615

พืน้ที่ใช้สอยรวม

 (GFA)6 (ตร.ม.)

พืน้ที่จอดรถ 

(คัน)

ศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์

 (ตร.ม.)

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตร.ม.)

อัตราการ

เช่าพืน้ที่ 

(ร้อยละ)

จ านวน

ร้านค้า

ISO 

140017

ส าหรับศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์
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หมายเหต ุ
1. ทรัพย์สนิท่ี CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT พร้อมลงทนุเพิ่มเติมในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บชี (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พัทยา โดยพืน้ท่ีที่อยู่ใน CPNREIT มีสดัสว่นดงันี ้
   - ร้อยละ 42 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า สิน้สดุเดือนธันวาคม 2567 
   - ร้อยละ 81 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2578 (ต่ออายกุารเช่าได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปี) 
   - ร้อยละ 96 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2568 
   - ร้อยละ 49 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิน้สดุเดือนเมษายน 2587 
   - ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บชี สิน้สดุเดือนสิงหาคม 2580 
2. รูปแบบการพฒันาโครงการ (A = Acquisition การซือ้กจิการ), (G = Greenfield การก่อสร้าง) 
3. สทิธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน), (L = Leasehold สทิธิการเช่า) 
4. ปีที่เข้าซือ้กิจการ 
5. รวมเงินลงทนุในอาคารส านกังาน/อาคารที่พกัอาศยั/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ช าระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทนุในสนิทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNREIT 
6. GFA รวม พืน้ท่ีให้เช่า พืน้ท่ีจอดรถ ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์ พืน้ท่ีสว่นกลาง อาคารส านกังาน และโรงแรม 
7. ISO 14001 คือ มาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการ ปัญหาสิง่แวดล้อม (Environmental aspects) ขององค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพ ควบคู่ไปกบัการรักษาสิง่แวดล้อม การปอ้งกนัมลพิษและการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
8. ISO 20121 คือ เป็นมาตรฐานการจดัการและบริหารงานท่ีออกแบบส าหรับธุรกิจ การจดังานอีเว้นท์อย่างยัง่ยืน 
9. TMVS (Thailand MICE Venue Stand) คือ ตราสญัลกัษณ์ที่ใช้รับรองมาตรฐานของสถานท่ีจดังานประเทศไทย โดยส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 
 

ISO 201218 TMVS9

26. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 G F 2,685               155,000               2,000               1,000               29,466             93                     188           x
27. เซ็นทรัล ภเูก็ต 
- เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวัล มิถุนายน 25584 A L (2599) 8,152               137,000               1,100               40,151             90                     128           
- เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า กันยายน 2561 G L (2599) 5,499               242,800               3,200               32,468             75                     103           
28. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต สิงหาคม 2558 G L (2586) 7,052               352,000               4,000               5,000               78,517             96                     360           x x
29. เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 G F&L (2588) 3,880               150,000               1,824               36,049             96                     179           x
30. เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2559 G F 1,833               90,000                 1,500               21,329             90                     143           
31. เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา พฤศจิกายน 2560 G F 4,560               233,000               3,600               3,300               49,094             80                     265           x
32. เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั พฤศจิกายน 2560 G F 2,803               131,250               1,500               24,363             92                     159           

131,510       7,234,550        76,054          45,700          1,700,308     93                           7,003 

ศูนย์การค้า
เร่ิมด าเนินการ 

(เดือน ปี)

รูปแบบการ

พัฒนา2

สิทธิในที่ดิน3 (ปี

สิน้สุด)

มูลค่าเงนิ

ลงทุน ณ สิน้

ปี 25615

พืน้ที่ใช้สอยรวม

 (GFA)6 (ตร.ม.)

พืน้ที่จอดรถ 

(คัน)

ศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์

 (ตร.ม.)

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตร.ม.)

อัตราการ

เช่าพืน้ที่ 

(ร้อยละ)

จ านวน

ร้านค้า

ISO 

140017

ส าหรับศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์

รวม
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 
หมายเหต ุ
1. ทรัพย์สนิท่ี CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เต็มพืน้ท่ี เมื่อ เดือนธันวาคม 2560 ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT สิน้สดุเดือนธันวาคม 2567 
2. ปีที่เข้าซือ้กิจการ 
3. ร้อยละ 97 ของพืน้ท่ีอาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2555 สิน้สดุเดือนกนัยายน 2575 (สว่นท่ี 1) และตัง้แต่ธันวาคม 2555  
   สิน้สดุเดือน  ธันวาคม 2575 (สว่นท่ี 2) 
4. รูปแบบการพฒันาโครงการ (A = Acquisition การซือ้กิจการ), (G = Greenfield การก่อสร้าง) 
5. สทิธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน), (L = Leasehold สทิธิการเช่า) 

 

 

 
หมายเหต ุ
1. CPN เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม 
2. ทรัพย์สนิท่ี CPNREIT เช่าช่วงจาก CPN เมื่อเดือนธันวาคม 2560 สิน้สดุเดือนสงิหาคม 2580 และให้บริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นผู้บริหารโรงแรม 
3. ปีที่เข้าซือ้กิจการ 
4. อตัราการเช่าเฉลีย่ทัง้ปี 

 

 
หมายเหต ุ
1. CPN เป็นเจ้าของห้องชดุจ านวน 11 ยนูิตของโครงการที่พกัอาศยั 
2. ปีที่เข้าซือ้กิจการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาคารส านักงาน
เร่ิมด าเนินการ 

(เดือน ปี)

รูปแบบ

การพัฒน4 สิทธิในที่ดิน5 พืน้ที่ให้เช่า 

(ตร.ม.)

อัตราการเช่า

พืน้ที่ (ร้อยละ)
จ านวนผู้เช่า

1. ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571) 16,171            98                         73                     

2. ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ1 มีนาคม 2538 G L (2570) 22,693            87                         53                     
3. บางนา ธันวาคม 2544 2 A F 10,007            85                         27                     

4. เซ็นทรัลเวิลด์3 พฤศจิกายน 2547 2 A L (2583) 84,167            97                         80                     

5. ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ บี1 มีนาคม 2549 G L (2570) 11,627            96                         55                     
6. แจ้งวัฒนะ มีนาคม 2552 G F 19,942            98                         40                     
7. แกรนด์ พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583) 7,378               100                       36                     

171,985       96                   364              รวม

โรงแรม
เร่ิมด าเนินการ 

(เดือน ปี)
จ านวนห้องพัก

อัตราการเช่าพืน้ที่4

 (ร้อยละ)
โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี1 เมษายน 2552 3 259                  75                               

โรงแรมฮิลตนั พทัยา2 พฤศจิกายน 2553 302                  93                               
561              85                       รวม

ทีพ่กัอาศยั
เร ิม่ด าเนนิการ 

(เดอืน ปี)
พืน้ที ่(ตร.ม.)

อตัราการเช่า

พืน้ที ่(รอ้ยละ)

เซน็ทรัล ซติี ้เรสซเิดนซ์ 1 ธนัวาคม 2544 2 1,567 23

1,567 23รวม

คอนโดมเินยีม (เพือ่ขาย) พรอ้มโอน จ านวนหอ้งพกั
อตัราการขาย 

(รอ้ยละ)

เอสเซ็นท ์เชยีงใหม่ ปี 2561 400 98

เอสเซ็นท ์ขอนแก่น ปี 2561 408 94

เอสเซ็นท ์ระยอง ปี 2561 419 100
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขัน  
ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2561 

อตุสาหกรรมค้าปลีกในไทยคิดเป็นร้อยละ 15.0 ของ GDP รวมทัง้ประเทศ และในปี 2561 มีการเติบโตในอตัรา  
ร้อยละ 10.0 จากร้อยละ 6.0 ในปี 2560 ในสว่นที่เป็นห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทัว่ไปขยายตวัร้อยละ 4.0 โดยเป็นการ
ขยายตวัของสนิค้าคงทนและกึ่งคงทนเป็นส าคญั ขณะที่สนิค้าอปุโภคบริโภคยงัขยายตวัในอตัราที่ต ่า โดยก าลงัซือ้สว่นใหญ่
มาจากกลุม่ลกูค้าที่มีรายได้ระดบักลางและระดบับนและผู้มีรายได้ประจ า  ขณะที่ผู้บริโภคที่มีรายได้ระดบักลาง-ลา่ง และ
กลุม่เกษตรกรในต่างจังหวดัซึ่งเป็นกลุม่ฐานรากเร่ิมมีการฟืน้ตวัแต่ยงัไม่แข็งแรง เนื่องจากรายได้เกษตรกรยงัขยายตวัช้า 
รวมทัง้ภาระหนีค้รัวเรือนสะสมอยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายของนกัท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพฯ และตามเมือง
ทอ่งเที่ยวส าคญัตา่ง ๆ เป็นแรงสนบัสนนุส าคญัของเศรษฐกิจในแต่ละภมูิภาค 

รายงานวิจยัของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั เปิดเผยว่า พืน้ที่ตลาดค้าปลีกมีการ
ขยายตวัต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีพืน้ที่ค้าปลีกเพิ่มขึน้ประมาณ 89,657 ตารางเมตร สง่ผลให้พืน้ที่ค้าปลีกรวมทัง้หมดใน
กรุงเทพมหานคร และพืน้ที่โดยรอบอยู่ที่ประมาณ 7,968,326 ตารางเมตร โดยพืน้ที่ค้าปลีกเปิดในปี 2561 แบ่งเป็น 
ศนูย์การค้าประมาณร้อยละ 56.0 ตามด้วยศนูย์การค้าขนาดย่อมร้อยละ 35.0 และพืน้ที่ค้าปลีกสนบัสนนุประมาณร้อยละ 
9.0 ตามล าดบั และภาพรวมอตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลีก (Occupancy Rate) สงูกว่าร้อยละ 90.0 (ที่มา: รายงานวิจยัพืน้ที่  
ค้าปลกีไตรมาส 3 ปี 2561 ของบริษัท คอลลเิออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั) 

กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า 

พืน้ที่โครงการ (Retail Gross Floor Area) ของศนูย์การค้าทัง้หมดในประเทศไทยปี 2561 อยู่ที่ 20.2 ล้าน       
ตารางเมตร และคาดการณ์ภายในปี 2562 จะอยู่ที่ 20.9 ล้านตารางเมตร โครงการใหม่ที่เกิดขึน้ในปี 2561 ได้แก่ โครงการ
ไอคอนสยาม ศนูย์การค้าเทอร์มินอล 21 พทัยา ศนูย์การค้าเกตเวย์บางซือ่ และโครงการสงิห์คอมเพลก็ซ์ และภายในปี 2562 
จะมีโครงการศนูย์การค้าเปิดใหม่ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ศนูย์การค้าเดอะมาร์เก็ตแบงคอก ศนูย์การค้ามิกซ์จตจุกัร 
ศนูย์การค้าเอกมยัมอลล์ โครงการวิสซ์ดอม 101 โครงการสามยา่นมิตรทาวน์ โครงการสยามพิวรรธน์ไซมอ่นวิลเลจ โครงการ
พีเพิล พาร์ค ออ่นนชุ และโครงการมาร์เก็ตเพลสดสุติ 

ในภาวะตลาดปัจจุบนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้เผชิญกบัความท้าทายจากพฤติกรรมการ
จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เปลีย่นไป โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ การตอบสนองที่ตรงใจลกูค้า (Personalization) และ
ความสะดวกรวดเร็วรวมทัง้ความท้าท้ายจากการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) การเกิดขึน้ของ 
Lifestyle Retail และNew Concept Retail ซึ่งออกแบบการใช้พืน้ที่ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของผู้บริโภคและนกัท่องเที่ยว  
รวมทัง้การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการส่งอาหาร  (Food Delivery Services) ส่งผลให้ความถ่ีในการใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ามีแนวโน้มน้อยลง ปัจจัยเหล่านีเ้พิ่มความท้าทายให้กับผู้ประกอบการศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสินค้าในการดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และ
พฒันาการบริการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเปลีย่นไปของลกูค้าและสง่มอบประสบการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
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กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Retail) 

ในปี 2561 ธุรกิจค้าปลกีในกลุม่ศนูย์การค้าขนาดยอ่มมีจ านวนเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง แม้จะขยายตวัช้าลงจากหลายปีก่อน 
โดยในปีนีม้ีการขยายเพิ่มขึน้ 47,000 ตารางเมตร และมีโครงการที่เปิดตวัในปี 2561 อาทิ มาร์เก็ตเพลส นางลิน้จ่ี และ
ลาซาล อเวนิว 

ภาพรวมตลาดอตุสาหกรรมค้าปลกีค้าสง่ในรูปแบบโครงการศนูย์การค้าขนาดย่อมนีม้ีการแข่งขนัสงูทัง้จากร้านค้า
ชุมชนรอบข้างและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนีต้้องปรับตวัเพื่อสร้างความแตกต่างให้สามารถ
ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของวิถีชีวิตและตรงกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายและนกัท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็น
การเลอืกสถานที่ตัง้ให้อยูใ่นชมุชน การปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผู้ เช่าใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและเทียบเคียง
กบัศนูย์การค้าขนาดใหญ่ การใช้กิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลกูค้าเดิมที่มีอยู่และขยายฐานลกูค้าในกลุม่ใหม่  ๆ 
ตอ่เนื่องไปจนถึงการจดัให้โครงการมีสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ครบครัน โดยทัง้หมดนีต้้องอาศยัความช านาญในการ
บริหารภายใต้ความเสีย่งและต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึง่ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการกลุม่นี ้

กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 

โครงการในกลุม่ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการใหมม่ีไมม่ากนกั แตไ่ด้มีการพฒันาห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ให้
มีความหลายหลายของสนิค้าและบริการเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของลกูค้าในชมุชนมากขึน้ และผู้ประกอบการยงัคงมุง่พฒันา
โครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง ในลกัษณะใกล้เคียงกบัร้านสะดวกซือ้กึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่เรียกว่า  
‘ซูเปอร์คอนวีเนียนสโตร์’ และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) เช่น มินิบิ๊กซี เทสโก้โลตสั เอกซ์เพรส ท็อปส์เดลี ่
และแม็กซ์แวล ูทนัใจ รวมไปถึงการพฒันาโครงการในรูปแบบตลาด เพื่อให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่าย ครอบคลมุกลุม่
ลกูค้าที่หลากหลายและเข้าถึงพืน้ที่ห่างไกลมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาอ านวยความสะดวกในการ
จบัจ่ายสินค้าของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ซึ่งในอนาคตอนัใกล้ ช่องทางนีน้่าจะช่วยเพิ่มรายได้อย่างมีนยัส าคญั เนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลีย่นมาสูก่ารเน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นส าคญั 

ส าหรับภาพรวมกลุม่ร้านค้าสะดวกซือ้ เน้นการขยายสาขาเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ครอบคลมุพืน้ท่ีตา่ง ๆ ให้มาก
ที่สดุและเร่ิมมุง่เน้นการขยายสาขาผา่นการขายแฟรนไชส์ นอกจากนีย้งัมีการปรับตวัเพื่อให้เข้ากบัวิถีการด าเนินชีวิตของคน
ในปัจจบุนัโดยเน้นการเป็นร้านอิ่มสะดวกที่มีเคร่ืองดื่มและอาหารถกูสขุลกัษณะที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสมส าหรับทกุ
เพศทกุวยั มีสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ที่  เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว รูปแบบ
ทนัสมยั และน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
(Online Shopping) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเข้ามาเลือกซือ้สินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  และยงัมีการ
ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถสื่อสารกบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี  ้ การลงทนุจากกลุม่ทุน
ต่างประเทศที่มีมากขึน้ สง่ผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้นการขยายสาขาและจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาด  เพื่อ
สร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากขึน้ 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2562 

ในปี 2562 ธุรกิจค้าปลีกคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 4.0 - 6.0 ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ โดยการลงทนุ
โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐจะช่วยกระตุ้นการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องซึ่งรวมถึงธุรกิจพืน้ที่ค้าปลีก  และจะมีการเปิดตวั
โครงการค้าปลกีรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use Project) และรูปแบบใหมม่ากขึน้ 
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โดยในปี 2562 จะมีพืน้ที่ค้าปลีกเพิ่มขึน้เป็น 9.0 ล้านตารางเมตร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการ
เปิดให้บริการของโครงการส าคญั ๆ หลายโครงการ โดยการเพิ่มขึน้ของอปุทานเป็นไปตามอุปสงค์ในตลาดที่ยงัเพิ่มขึน้
ตอ่เนื่องจากการขยายตวัของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเมือง โดยเฉพาะกลุม่นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ สง่ผลให้ผู้ เช่าสว่นใหญ่ยงั
มีความต้องการเช่าพืน้ที่และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้อตัราค่าเช่าและอตัราการเช่าในปี 2562 ยงัมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึน้ 

ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเปิดบริการในปี 2562 ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ 
ศนูย์การค้าเดอะมาร์เก็ตแบงคอก ศนูย์การค้ามิกซ์จตจุกัร ศนูย์การค้าเอกมยัมอลล์ โครงการสยามพิวรรธน์ไซม่อนวิลเลจ 
โครงการวิสซ์ดอม 101 และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งโครงการ วิสซ์ดอม 101 และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ เป็น
โครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use) ประกอบด้วยศนูย์การค้า ส านกังาน ที่พกัอาศยั และศนูย์รวมความบนัเทิง 
โดยคาดว่าพืน้ที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Net Retail Area) จะเพิ่มขึน้ประมาณ 300,000 ตารางเมตร ส าหรับ
โครงการท่ีจะเปิดในตา่งจงัหวดัได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา อยธุยา และเซ็นทรัล ป่าตอง เป็นต้น 

ในปี 2563-2566 คาดว่าจะมีแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่เกิดขึน้ 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่เป็นโครงการ 
Mixed-useที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในเมืองได้ครบและสะดวกมากขึน้  ได้แก่ 1 ) โครงการเดอะปาร์ค (The 
Parq) และ 2) โครงการวนั แบงค็อก (One Bangkok) เป็นโครงการท่ีพฒันาโดยกิจการร่วมทนุระหวา่งบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั กบับริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตรงถนนพระราม 4 3) ศนูย์การค้า ดิ 
เอ็มสเฟียร์ (The EmSphere) เป็นศนูย์การค้าแห่งที่ 3 ในกลุม่ ดิ เอ็มดิสทริค ย่านพร้อมพงษ์ ของกลุม่เดอะมอลล์ และ 4) 
โครงการ แบงค็อก มอลล์ (Bangkok Mall) ของกลุม่เดอะมอลล์ ตรงแยกบางนา-ตราด 

นอกจากนี ้การเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ของรัฐบาล การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) และการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษในภมูิภาคต่าง ๆ ของประเทศ จะมีความชดัเจนมากขึน้ในปีนี  ้ ซึ่งจะ
สง่ผลให้มีการเช่ือมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากขึน้ในระยะยาว รวมทัง้เม็ดเงินลงทนุทัง้
จากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะนกัลงทนุตา่งชาติที่จะมกีารลงทนุตอ่เนื่องในอีกหลายปี ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการจ้างงาน
ในหลายพืน้ท่ีของประเทศและเพิ่มก าลงัซือ้ในวงกว้าง ท าให้กลุม่ค้าปลกีมีความสนใจในการพฒันาโครงการในจงัหวดัอื่น ๆ 
เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะหวัเมืองหลกั เมืองใกล้หวัเมืองหลกัและตามแนวชายแดน ในทกุภาคของประเทศไทย ด้วยปัจจยั
เหลา่นีท้ าให้ซูเปอร์สโตร์มอลล์ (Super Store Mall) และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) รวมทัง้ศนูย์การค้า
และห้างสรรพสนิค้าในขนาดที่เลก็ลงหลายโครงการได้ทยอยเปิดให้บริการ 

การแขง่ขนัของธุรกิจค้าปลีกไม่ได้ถกูจ ากดัเพียงแค่กลุม่ผู้ประกอบการค้าปลีกอีกต่อไป  แต่ยงัมีผู้ประกอบการนอก
กลุม่ธุรกิจค้าปลกีเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุม่ส านกังาน (Office) ที่มีการน าร้านค้าปลีกเข้าไป
เป็นสว่นหนึง่ของระบบธุรกิจในรูปแบบของรีเทลโพเดี่ยม (Retail Podium) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลกูค้ามากขึน้ รวมทัง้
ผู้ประกอบการในกลุม่ธุรกิจอื่นที่ต้องการมีหน้าร้านเพื่อเข้าถึงลกูค้ามากขึน้ในยคุที่ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) 
อีกทัง้ผู้แขง่ขนักลุม่เดิมอย่างผู้ประกอบการ E-Commerce ที่มีจ านวนผู้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มมากขึน้และมีการแข่งขนั
สงูอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีอตัราเติบโตที่สงูมากในช่วงที่ผา่นมา และมีสว่นแบง่ในตลาดเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องโดยไม่ได้แข่งขนัใน
ด้านของราคาเทา่นัน้ แตเ่ร่ิมมีบริการใหมเ่ข้ามาเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กบัลกูค้ามากขึน้ 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของลกูค้า  สง่ผลให้การเข้าใจพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์
ของลกูค้าเปา้หมายให้ได้มากที่สดุคือกญุแจส าคญัในการท าธุรกิจรวมทัง้การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าใจลกูค้าและลด
ต้นทนุการบริหารงานจึงเป็นสิง่ที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัซึ่งในปี 2562 คาดว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกทกุรายจะ
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น าเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้บริโภค (Big Data) มาใช้กนัแพร่หลายมากขึน้ ทัง้เทคโนโลยี 
Data Analytics หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และน าข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์ มาบริหารจดัการและเช่ือมโยงธุรกิจค้า
ปลกี Online to Offline (O2O) ให้เหมาะสมมากที่สดุ 
 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ปี 2561 

ภาพรวมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561 มีการปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยมีการเปิดตวัโครงการ
ที่อยู่อาศยัใหม่ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุด  และที่ดินจดัสรรเพื่อการอยู่อาศยั ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทัง้ภาคการสง่ออก และการ
ทอ่งเที่ยว รวมถึงการลงทนุในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รถไฟฟ้า
ความเร็วสงู ที่ได้รับการอนมุตัิงบประมาณ นอกจากนัน้ มาตรการก ากบัดแูลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ที่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 เมษายน 2562 ที่ระบใุห้ธนาคารพาณิชย์ก าหนดการปลอ่ยสินเช่ืออสงัหาริมทรัพย์ 
ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัที่ลกูค้าซือ้เป็นสญัญาที่สอง หากผ่อนสญัญาแรกเกินกว่า 3 ปีแล้ว ต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 10 และหาก
ยงัผ่อนสญัญาแรกไม่ถึง 3 ปี ต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 20 และการซือ้อสงัหาริมทรัพย์เป็นสญัญาที่สามต้องวางเงินดาวน์
ร้อยละ 30 ทกุกรณี รวมทัง้การซือ้อสงัหาริมทรัพย์ราคาเกิน 10 ล้านบาทขึน้ไปทกุกรณี ต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 20 ซึ่งคาด
วา่จะสง่ผลให้ยอดโอนกรรมสทิธ์ิและสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีการเร่งตวัขึน้ก่อนท่ีจะมีมาตรการบงัคบัใช้ 

1) สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากรายงานสรุปผลส ารวจของศนูย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (Real Estate Information 
Center: REIC) ภาพรวมที่อยู่อาศยัในปี 2561 มีโครงการที่อยู่อาศยัเปิดตวัใหม่จ านวน 118,271 หน่วย คิดเป็นอตัราการ
เติบโตร้อยละ 3.6 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 ที่มีจ านวน 114,194 หนว่ย ซึง่นบัวา่ปี 2561 มียอดสงูสดุในรอบ 5 ปีที่ผา่นมา 
โดยจ านวนโครงการที่เปิดขายใหม่ในปี 2561 มีจ า นวน 450 โครงการ เพิ่มขึน้48 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของจ านวนหนว่ยที่อยูอ่าศยัเปิดขายใหมท่ัง้หมด โดยประเภทโครงการท่ีอยูอ่าศยัเปิดตวัใหมแ่บง่ออกได้
ดงันี ้

 ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ 

บ้านจดัสรรเปิดตวัใหมจ่ านวน 45,063 หนว่ย ลดลง 4,178 หนว่ย หรือร้อยละ 8.5 จากปีก่อนหน้า บ้านจดัสรรเหลือ
ขายมีจ านวน 74,200 หน่วย ลดลง 6,249 หน่วย หรือร้อยละ 7.8 ขณะที่บ้าน จดัสรรสร้างเสร็จมีจ านวน 34,807 หน่วย 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.9 และการโอนกรรมสทิธ์ิแนวราบมีจ านวน 99,311 หนว่ย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.3 โดยเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิ
บ้านใหมจ่ านวน 51,585 หนว่ย เพิ่มขึน้ 8,104 หนว่ย ร้อยละ 18.6 

 ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 

อาคารชุดเปิดตวัใหม่มีจ านวน 73,208 หน่วย เพิ่มขึน้ 8,255 หน่วย หรือร้อยละ 12.7 จากปีก่อนหน้า อาคารชุด
เหลือขายจ านวน 59,200 หน่วย ลดลง 3,211 หน่วย หรือร้อยละ 5.1 อาคารชุด สร้างเสร็จจ านวน 69,872 หน่วย เพิ่มขึน้ 
6,553 หนว่ย หรือ ร้อยละ 10.3 และมีการโอนกรรมสทิธ์ิอาคารชดุจ านวน 97,319 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.3 ซึง่เป็นการโอน
กรรมสทิธ์ิอาคารชดุใหม ่จ านวน 72,079 หนว่ย เพิ่มขึน้ 11,962 หนว่ย หรือร้อยละ 19.9 
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ในปี 2561 โครงการที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้โครงการบ้านจัดสรร  (บ้านเดี่ยว 
ทาวน์เฮาส์) โครงการอาคารชดุเพิ่มขึน้สงูที่สดุในรอบ 25 ปี โครงการท่ีมีจ านวนเปิดขายมาก คือ โครงการประเภทอาคารชุด 
ที่ผู้พฒันาโครงการตา่งเน้นพฒันาสนิค้าระดบัราคาปานกลางไปจนถึงราคาสงูในท าเลตามแนวรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว
และสว่นตอ่ขยายโดยมีการพฒันาโครงการแบบผสมผสานมากขึน้และมีการร่วมลงทนุระหว่างผู้พฒันาโครงการในไทยกบั
บริษัทตา่งชาติหลายโครงการเพื่อพฒันาสนิค้าเจาะกลุม่ที่มีความต้องการซือ้เพิ่มมากขึน้ 

ที่อยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหมใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2561 เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3.3 จากปี 
2560 การเพิ่มขึน้นีส้อดคล้องกบัการพฒั นาของผู้ประกอบการที่มีร่วมลงทนุกบัต่างชาติและผู้ประกอบการปรับตวัพฒันา
สนิค้าเพื่อให้ตรงกบักลุม่เปา้หมายมากขึน้ ตลอดจนสอดคล้องกบัแผนพฒันาระบบขนสง่มวลชน 

การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2561 มีจ านวน 196,630 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 
20.3 มลูค่ารวม 565,112 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.1 และมีการโอนกรรมสิทธ์ิ จ านวน 163,468 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 
427,728 ล้านบาท สอคล้อง กบัข้อมลูสินเช่ือที่อยู่อาศยับคุคลปลอ่ยใหม่ทัง้ประเทศมีมลูค่า ประมาณ 712,565 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ซึง่มีมลูคา่ 633,990 ล้านบาท 
ราคาที่ดินเปลา่ก่อนการพฒันาและราคาที่อยูอ่าศยัในปี 2561 ปรับเพิ่มขึน้ในทกุ ๆ ประเภท 

“ ดชันีราคาที่ดินเปลา่ก่อนการพัฒนาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 219.2 จุด เพิ่มขึน้
ร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบปีที่ผา่นมา 

“ ดชันีราคาห้องชดุใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งการขายในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2 จงัหวดั คือ ปทมุธานี และ 
นนทบรีุ) มีคา่ดชันีเทา่กบั 143.0 จดุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

“ ดชันีราคาบ้านจดัสรรใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งการขายในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3 จงัหวดั คือ ปทมุธานี 
นนทบรีุ และสมทุรปราการ) มีคา่ดชันีเทา่กบั 123.0 จดุเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

2) สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภมิูภาค 

ด้านอปุสงค์มีการขยายตวัอยา่งชดัเจน โดยมีจ านวนหนว่ยและมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสงูถึงประมาณร้อยละ 21.0 
สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ในพืน้ที่จังหวดัท่องเที่ยวส าคญั  รวมถึงพืน้ที่เขตพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ได้แก่ ชลบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นต้น ขณะที่ด้านอปุทานชะลอตวั จากการขอใบอนญุาตก่อสร้างที่ลดลง 
โดยเฉพาะการขออนญุาตก่อสร้างอาคารชดุลดลงถึงร้อยละ 49.0 ประกอบกบัการขอใบอนญุาตก่อสร้างบ้านจดัสรรเพิ่มขึน้ 
เพียงร้อยละ 2.9 ท าให้เห็นการปรับตวัของอปุสงค์และอปุทานมีความสมดลุมากขึน้ 

 

แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 

ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดวา่จะชะลอตวัทัง้ด้านจ านวนหนว่ยและมลูคา่โครงการ 
เนื่องจากต้องเผชิญกบัปัจจยัลบหลายด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การขึน้อตัราดอกเบีย้ การควบคมุการปลอ่ยสนิเช่ือ และหนีเ้สยี 
เป็นต้น แม้วา่ภาพรวมจะชะลอตวั แตผู่้ประกอบการรายใหญ่ยงัคงถือครองสว่นแบง่การตลาดในสนิค้าใหม่ ๆ เพิ่มมากขึน้ มี
การปรับตวัทางธุรกิจ โดยการร่วมทนุกบับริษัทหรือนกัลงทนุตา่งชาติมากขึน้ขณะท่ีผู้ประกอบการรายปานกลางถึงรายเล็กมี
แนวโน้มที่จะเปิดตวัโครงการใหม่ ๆ ลดลง เนื่องจากการแข่งขนัสงูขึน้ นอกจากนีก้ารชะลอตวัของเศรษฐกิจ แนวโน้มอตัรา
ดอกเบีย้ขาขึน้และผลจากมาตรการควบคมุสนิเช่ืออสงัหาริมทรัพย์ของ ธปท. จะสง่ผลต่อการชะลอตวัของตลาดที่อยู่อาศยั
ทัง้ด้านอปุสงค์และด้านอุปทาน และอาจจะท าให้ก าลงัซือ้ชะลอตวัโดยเฉพาะจากผู้ซือ้ในกลุม่นกัลงทนุส าหรับตลาดที่อยู่
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อาศัยในต่างจังหวัดในปี 2562 คาดว่าจะชะลอตวัลงเช่นกัน และปรับตัวลดลงทัง้อุปสงค์และอุปทาน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่ ๆ เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาหนีค้รัวเรือนยงัคงอยู่ในระดบัที่สงู รายได้
ครัวเรือนลดลงจากราคาพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนสถาบนัการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปลอ่ยสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
อยา่งไรก็ดี พืน้ท่ีที่ยงัเติบโตได้ตอ่เนื่องจากปี 2561 คือ จงัหวดัเศรษฐกิจในแต่ละภาค เช่น สงขลา ภเูก็ต เชียงใหม่ อดุรธานี 
ขอนแก่น ชลบรีุ ระยองและพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 
การจัดหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 

 การจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ การพฒันาโครงการศนูย์การค้า อาคารส านกังาน อาคารที่พกัอาศยั และศนูย์
อาหารในศนูย์การค้า มีล าดบัขัน้การพฒันาโครงการดงันี ้

 การจัดหาที่ดินและบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าหรือซือ้ศูนย์การค้าที่เปิดด าเนินการแล้ว  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพฒันาโครงการใหมห่รือซือ้โครงการศนูย์การค้าครบวงจรที่เปิดด าเนินการแล้วใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั ที่มีแนวโน้มของประชากรหนาแนน่ ซึง่จะจดัหาที่ดินโดยการซือ้หรือเช่าบนท าเลที่
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 านวนและรายได้ของประชากรโดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย และการ   
    ประเมินอปุสงค์และอปุทานให้สอดคล้องกนั 
- ข้อจ ากดัการใช้ที่ดินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายผงัเมือง, กฎหมายควบคมุธุรกิจค้าปลกี 
- ราคาของที่ดินและความเป็นไปได้ในการได้มา โดยบริษัทแบง่ทางเลอืกในการจดัหาที่ดินท่ีมีศกัยภาพ          
    ทางธุรกิจสงูดงันี ้

 การซือ้ขาด  
     - ในกรณีที่ราคาสมเหตผุลและเหมาะสมที่จะน ามาพฒันาศนูย์การค้า 

 การเช่าที่ดิน    
     - ในกรณีที่ดินตัง้อยูใ่นท าเลที่มีศกัยภาพแตเ่จ้าของที่ดินไมย่ินดีที่จะขายขาด 
     - ราคาของที่ดินสงูมากจนไมคุ่้มกบัการลงทนุหากใช้วิธีซือ้ขาด  
     - เจ้าของที่ดินไมส่นใจการร่วมทนุ  

 การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน  
      - ในกรณีที่เป็นเง่ือนไขจากเจ้าของที่ดิน และท าเลที่ตัง้นัน้มีศกัยภาพทางธุรกิจสงู  
        อยา่งไรก็ดี ทกุๆ ท าเลที่ตัง้ที่บริษัทจดัหาเพื่อพฒันานบัวา่เป็นท าเลที่ดีที่สดุในยา่นนัน้เสมอ  
        และราคาที่ได้มาต้องเป็นราคาที่ไมส่งูกวา่ราคาตลาด 
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 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สดุและได้ผลก าไรกลบัคืนมา

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

- การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการศึกษาโครงสร้าง : เพื่อก าหนดลกัษณะเฉพาะที่โดดเด่นอัน
สวยงามดงึดดูสายตาของนกัลงทนุและลกูค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้า และเพื่อก าหนดองค์ประกอบของโครงการ
ในสว่นตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะกลุม่เปา้หมายและภาวะตลาดในท าเลที่ตัง้นัน้ๆ  

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน : เพื่อการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน  และจัดหา
แหลง่ที่มาของเงินทนุ โดยโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทนุที่คุ้มค่าและไม่น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนที่บริษัทฯ 
ก าหนด 

 การคัดเลือกผู้รับเหมา  
การพฒันาโครงการใหม ่บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ภายใต้การ

บริหาร จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพสงูสดุ ในการคัดเลือกผู้ รับเหมาบริษัทฯ จะ
พิจารณาจากประวตัิและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ศกัยภาพทางการเงิน ประวตัิ
ด้านการรับผิดชอบงาน และขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลติใหม่ๆ ที่ช่วยลดต้นทนุและร่นระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 
ซึง่ขัน้ตอนการคดัเลอืกบริษัทผู้ รับเหมา บริษัทฯ จะเปิดการประมลูงานโดยให้มีการเสนอราคาจากผู้ รับเหมาก่อสร้างไม่ต ่ากว่า  3 
ราย โดยการประมลูจะเป็นไปในลกัษณะ Close Bid และท าการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทนุคา่ก่อสร้างให้อยูใ่นงบประมาณ
ที่ตัง้ไว้และสอดคล้องกบัราคากลางที่ประเมินโดยผู้ส ารวจปริมาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ของบริษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาประวัติและผลงานของผู้ รับเหมาในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ มี
ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  
 

 ขัน้ตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้พฒันาโครงการ ดงันัน้ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างจึงเป็นสว่นของผู้ รับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาโครงสร้าง วิศวกรที่ปรึกษา
งานระบบ ฯลฯ เพื่อคอยดแูลและควบคมุขัน้ตอนการผลิตให้กบับริษัทฯ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยี
ของผู้ รับเหมาควบคู่กนัไปด้วย เพื่อที่จะพฒันาเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะช่วยลดต้นทนุและลดระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการรวมทัง้ได้น าวิศวกรรมคณุค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขัน้ตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการซึ่งเป็น
เทคนิคที่ท าให้บริษัทฯ สามารถน ามาใช้ในการลดต้นทนุการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยที่ยงัคงคณุภาพและมาตรฐานการ
ก่อสร้างไว้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้า (ICSC) เพื่อที่จะได้รับข่าวสารข้อมลูและ
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างศนูย์การค้าของบริษัทฯ 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)         ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

2-18 

 
 

ลักษณะโครงการที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

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

- ศนูย์การค้าครบวงจรแห่งแรกท่ีอยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า 30 ปี ท่ีมีความครบครันและทนัสมัย มีความโดดเด่นด้านการออกแบบท่ีน าเส้นสายและ
ผิวสมัผสัของธรรมชาตใินรูปแบบ Organic Form มีการน า Skylight มาใช้ได้อย่างสอดคล้อง เพ่ือให้มีแสงธรรมชาติเกิดความรู้สึกโปร่งสบาย มีการเพิ่มสิ่ง
อ านวยความสะดวก และนวตักรรมล่าสดุด้านการบริการมาใช้กบัศนูย์การค้า  

- โครงการประกอบด้วย โรงแรม อาคารส านกังาน และศูนย์การค้าท่ีรวบรวมด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล Flagship Store และศูนย์รวมร้านค้า                         
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  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย 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  
78/54  หมู่ 9  ถนนพทัยาสาย 2  ต าบลหนองปรือ  
อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรีุ  20260   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3888  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3888 ตอ่ 1225-6 

- โครงการท่ีสร้างขึน้เพ่ือตอบสนองกลุ่มลกูค้าหลากหลาย ทัง้ผู้อยู่อาศยัในท้องถิ่น ผู้ เดนิทางไปร่วมการประชมุสมัมนา ชาวกรุงเทพฯ ท่ีเดินทางไปพกัผ่อนใน
วนัหยดุสดุสปัดาห์ และนกัทอ่งเท่ียวอีกกวา่สองล้านคนท่ีเดนิทางไปเยือนพทัยาในแตล่ะปี  นอกจากนีย้งัเป็นศนูย์รวมสถาปัตยกรรมแบบเขตร้อนท่ีตกแต่ง
ไว้อย่างสวยงามแล้ว   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย บิก๊ซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ พร้อมทัง้โรงภาพยนตร์ 
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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  

- ศนูย์การค้าและศนูย์รวมความบนัเทงิท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคเหนือรองรับลกูค้า ทัง้นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  โรงภาพยนตร์ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ร้านค้าปลีกและโซนสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียง
ของทางภาคเหนือให้เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย 

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

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่ของกรุงเทพมหานคร  ใกล้ส านกังานใหญ่ของธนาคารชัน้น าถึง 5 แห่ง และเป็นศนูย์การค้าครบวงจรท่ีพร้อม
ด้วยสถานบนัเทงิเพียงแหง่เดียวในรัศมี 5 กิโลเมตร  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ร้านค้าปลีกหลากหลาย ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 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  ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเขตท่ีอยู่อาศยัและการค้าขายท่ีมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว 

- โครงการประกอบด้วย อาคารศนูย์การค้าสงู 6 ชัน้ คอนโดมิเนียมทาวเวอร์ และอาคารส านกังานสูง 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 ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ทอ็ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกครบครัน ศนูย์อาหารและศนูย์รวมแห่งความบนัเทิง โรงภาพยนตร์ 
และพระราม 2 ฮอลล์ ท่ีสามารถจัดกิจกรรมและงานบนัเทิงบนพืน้ท่ีกว่า 2,800 ตรม. นอกจากนีย้งัมีสวนพักผ่อนท่ีร่มร่ืนส าหรับออกก าลังกายและ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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9. เซน็ทรัลเวลิด์ 
4, 4/1-4/2, 4/4  ถนนราชด าริห์  แขวงปทุมวัน  
เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ  10330   
โทรศพัท์: + 66 (0) 2640 7000  
โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767 

- เป็นศนูย์การค้าตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
- โครงการประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็น และห้างสรรพสินค้าอิเซตนั โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ อุทยานการเรียนรู้ทีเค  ปาร์ค และ Flagship Store 
ของร้านค้าแบรนด์ดงัระดบัสากล ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีหลากหลาย  นอกจากนีย้ังมีอาคารส านักงาน 45 ชัน้ ด้วยท าเลศกัยภาพและความ
หลากหลายครบครันท าให้เซน็ทรัลเวลิด์เป็นศนูย์การค้ายอดนิยมของชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 

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 เข้าซือ้กิจการสยามจสัโก้รัตนาธิเบศร์เม่ือเดือนธันวาคม 2546 พร้อมทัง้เปล่ียนช่ือปรับโฉมให้เป็นศนูย์การค้าเพ่ือชุมชนท่ีมีบรรยากาศของความ
เป็นครอบครัวท่ีให้ทัง้ความอบอุ่นสะดวกสบายและครบครัน  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ โฮมเวร์ิค และออฟฟิศเมท พร้อมทัง้โรงภาพยนตร์ เพ่ือเพิ่มความหลากหลายให้
เซน็ทรัลพลาซา 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 

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบมากท่ีสุดทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดีไซน์ ท่ี
ค านงึถงึการออกแบบอาคารให้ประหยดัพลงังาน  

- โครงการประกอบด้วย ศนูย์การค้าขนาด 7 ชัน้ และอาคารส านกังานขนาด 16 ชัน้ และด้วยท าเลศกัยภาพแวดล้อมด้วยศนูย์ราชการและส านกังานต่างๆ 
ท าให้โครงการสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ภายในศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ ร้านค้าแฟชั่ น 
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 

- ศนูย์การค้าตดิชายหาดธรรมชาตท่ีิใหญ่และครบครันท่ีสุดในเอเชีย  โครงการประกอบด้วยศนูย์การค้าและโรงแรมท่ีเป็นศนูย์รวมไลฟ์สไตล์ของ ชีวิตแห่ง
ความทนัสมยัและความสนกุสนานของเมืองทอ่งเท่ียว โดดเดน่ด้วยระเบียงชมววิชายหาดพทัยาได้ 360 องศา  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแฟชัน่ชัน้น า ร้านอาหารนานาชาติและร้านค้าปลีกท่ีตอบสนองไลฟ์ไตล์
อย่างครบครัน พร้อมด้วยลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าท่ีสร้างสีสนัและชีวติชีวาให้แก่ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)         ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

2-21 

 
 

โครงการศูนย์การค้า รายละเอียดโครงการ 

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 

- ศนูย์การค้าท่ียิ่งใหญ่และทนัสมัยท่ีสุดในตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นประตูเช่ือมสู่อินโดจีน  ท่ีได้รับความนิยมทัง้จากชาวไทยและประเท ศเพ่ือนบ้าน  
CPN ได้ปรับภาพลกัษณ์ศนูย์การค้าให้มีความทนัสมยั ขยายพืน้ท่ีเพิ่มเป็น 2 เทา่  

- โครงการประกอบด้วย ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม และร้านค้า
ปลีกครบครัน นอกจากนี ้ยังมีองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมศกัยภาพความสมบูรณ์พร้อมของโครงการด้วยโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ท่ีมีห้องพักรองรับ
จ านวน 259 ห้อง ห้องสมัมนา และห้องประชมุอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 

14. เซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ 
55/88 - 89 , 55/91  หมู่ที่ 1  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัชลบรีุ 20000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 3300 3333  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3179 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ท่ีใหญ่ ทนัสมยั และสมบรูณ์แบบท่ีสดุในเมืองชลบรีุ  ด้วยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมท่ีมีความโดดเด่นให้
ศนูย์การค้าได้รับแสงธรรมชาตอิย่างทัว่ถงึ  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั   โรงภาพยนตร์ ท่ีทนัสมยัแห่งแรกในเมืองชลบุรี  ร้านค้าปลีก ศนูย์รวมแฟชัน่ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
โซนสนัทนาการ  และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

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

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดดเดน่ด้วยการออกแบบท่ีผสมผสานศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านและค านึงถึงการอนรัุกษ์
พลงังาน  

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

16. เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย 
99/9  หมู่  13  ต าบลรอบเวียง  อ า เมืองเชียงราย  
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 ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  พาวเวอร์บาย  บีทเูอส  ซูเปอร์สปอร์ต  โรงภาพยนตร์ รวมถึงร้ านค้าแฟชั่น 
ศนูย์รวมร้านอาหารท่ีมีความหลากหลาย และร้านค้าชัน้น า 
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17. เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก 
9/99  หมู ่5  ต าบลพลายชมุพล  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
พิษณโุลก  65000   
โทรศพัท์: + 66 (0) 5500 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5500 0990 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ ท่ีมีท าเลท่ีตัง้ใจกลางศนูย์กลางทางธุรกิจท่ีเช่ือมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคเหนือ รวมไปถึ งประเทศใน
ภูมิภาคอินโดจีน  โดดเด่นด้วยการออกแบบท่ีน าจุดเด่นของวฒันธรรมท้องถิ่น อาทิ เรือนแพ  ลวดลายของเคร่ืองเบญจรงค์ และลวดลายผ้าทอ ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัพิษณโุลก มาผนวกเข้ากบัแนวคดิอนัทนัสมยั สถาปัตยกรรมของภายนอกตวัอาคารได้รับแรงบนัดาลใจจาก ขบวนเรือสินค้าท่ีจะ
น าพาธุรกิจมุ่งหน้าสู่ความส าเร็จอย่างยัง่ยืน และมีกลมกลืนกบัธรรมชาต ิ  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั ทอ็ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  พาวเวอร์บาย  บีทเูอส  ซูเปอร์สปอร์ต  โรงภาพยนตร์ และร้านค้าปลีกชัน้น า 

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  มีความโดดเดน่ด้วยการออกแบบท่ีล า้สมยัในรูปแบบ Futuristic สะดดุทกุสายตาตามเทรนด์การออกแบบล่าสุดของโลก ทัง้เส้น
สาย สีสนั และแสงสีจากไฟ LED ของ The Ribbon Effect ท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากความไม่หยุดน่ิงของถนนพระราม 9  ตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน
สไตล์ Work&Play  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนัซึง่เป็น Flagship Store ท่ียิ่งใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในกรุงเทพฯ ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย 
ซูเปอร์สปอร์ต และ OfficeMate รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ระดบัเวิลด์คลาส 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 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ทนัสมยัท่ีใหญ่และครบครันท่ีสุดในภาคใต้  The Most Complete Lifestyle Shopping Center in the South ด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์รีสอร์ท รายล้อมด้วยธรรมชาติ Tropical Architecture Design บนพืน้ฐานการพฒันาชุมชนอย่างยั่งยืน (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 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้เซน็เตอร์แห่งใหม่ล่าสุดของภาคเหนือ ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบล้านนาท่ีเป็นเอกลกัษณ์แปลกตาด้วยแรงบนัดาล
ใจจากการเจาะฉลผุสมผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกประยกุต์   

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต  OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบนัเทิงครบวงจร         
อาท ิโรงภาพยนตร์ และร้านค้าชัน้น า 
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21. เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี 
311 หมู ่7 ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอบุลราชธานี 
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 

22. เซน็ทรัลเฟสตวิลั เชียงใหม่ 
99/3 หมูท่ี่ 4 ต าบลฟา้ฮา่ม อ าเภอเมืองเชียงใหม ่
จงัหวดัเชียงใหม ่50000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 5399 8999 
โทรสาร:  + 66 (0) 5200 1700 

- สีสันใหม่ของเมืองเชียงใหม่ และจุดหมายปลายทางของท่องเท่ียวและนักช้อปในภาคเหนือ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบสไตล์                  
‚ฟิวเจอริสตคิ ล้านนา‛ ผสานกบัความเป็นธรรมชาต ิโดยน าเทคโนโลยีในการประหยดัพลงังาน และความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมาใช้  

- ศนูย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 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 

- ไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ใจกลางแหล่งทอ่งเท่ียวแหง่แรกและแหง่เดียวในจงัหวดัสงขลา โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบท่ีทนัสมยัด้วยแรง
บนัดาลใจจากรูปทรงของคริสตลั และการหกัเหแสงของปริซมึผสานกบัรูปแบบกราฟฟิกสดุโมเดร์ิน  

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

24. เซน็ทรัลเฟสตวิลั สมยุ 
209  209/1-209/2  หมูท่ี่ 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‛ ด้วยธีมการตกแต่งหลกั 4 ธีม คือ 1) ธีมท่าเรือเฉวง 

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์ มาร์ เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชัน่ อาหาร 
และเคร่ืองดื่ม ศนูย์อาหาร Beach Bazaar รองรับนกัทอ่งเท่ียว และเอนเตอร์เทนเมนต์ โรงภาพยนตร์ ท่ีทนัสมยั 
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25. เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา 
99/19  99/20 หมู ่2 ต าบลบางเตย               
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3410 0888 
โทรสาร:  + 66 (0) 3410 0899  

- ศูนย์กลางท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหนาแน่นสูงในปัจจุบนั ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีรายได้ระดบักลางถึงสูง มีโครงการบ้านจัดสรรระดบักลางถึงสู งกว่า 100 
โครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองกว่า 700,000 ครัวเรือนในปัจจุบนั ครอบคลุมอาณาเขตของกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวนัตกและ
ปริมณฑล โดยเฉพาะฝ่ังพทุธมณฑล นครชยัศรี สามพราน จนถงึเมืองนครปฐม และมีแนวโน้มวา่จะเตบิโตอย่างรวดเร็วในอนาคต 

- โดดเด่นภายใต้แนวคิด ‚Contemporary Botanical‛ น าบรรยากาศ Outdoor เข้าไปไว้ในศนูย์การค้า ประดบัด้วยพรรณไม้นานาชนิด ทัง้แนวราบและ
แนวดิง่ ทัว่ทัง้ศนูย์การค้า และยงัน าเอกลกัษณ์ของศาลายาและนครปฐมมาเป็นองค์ประกอบหลกัในการออกแบบตกแตง่ศนูย์การค้า 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ทอ็ปส์ มาร์เก็ต บีทเูอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท ร้านค้าปลีกชัน้น า แฟชั่น อาหารและ
เคร่ืองดื่ม ศนูย์อาหาร และศนูย์รวมแหง่ความบนัเทงิ เอนเตอร์เทนเมนต์ สวนสนกุ โรงภาพยนตร์ ท่ีทนัสมยั  

26. เซน็ทรัลพลาซา ระยอง 
99 , 99/1 ถนนบางนา-ตราด ต าบลเชงิเนิน              
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 3301 3333 
โทรสาร:  + 66 (0) 3301 3300  

- เป็นศนูย์การค้าท่ียิ่งใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุของจงัหวดัระยอง ศนูย์กลางการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
เซน็ทรัลพลาซา ระยอง ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนัเพ่ือเป็นแลนมาร์คของจงัหวดั ด้วยการน าเอกลกัษณ์ศิลปะท้องถิ่นและวรรณคดีของกวีช่ือก้อง
โลกอย่างสนุทรภู่มาเป็นแรงบนัดาลใจท าให้บรรยากาศของศนูย์การค้าแหง่นีโ้ดดเดน่ บง่บอกถงึเร่ืองราวของจงัหวดัระยองได้เป็นอย่างดี 

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

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสนั, PowerBuy, SuperSports, Tops Market, B2S, OfficeMate และ Fashion Brand ระดบัโลก อาท ิ
Uniqlo และโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุ และมี Fun Planet ส าหรับเดก็ ๆ และครอบครัว 
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27. เซน็ทรัล ภเูก็ต 

- เซน็ทรัล ภเูก็ต เฟสตวิลั 
74  75 หมูท่ี่ 5 ต าบลวิชิต  อ าเภอเมืองภเูก็ต 
จงัหวดัภเูก็ต 83000 
โทรศพัท์: + 66 (0) 7629 1111 
โทรสาร:   + 66 (0) 7629 4000 

 
 
 

- เซน็ทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า 
199  หมูท่ี่ 4 ถนนวิชิตสงคราม ต าบลวิชิต  
อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000 
โทรศพัท์ : +66 (0) 76603 333    
โทรสาร :  +66 (0) 7629 4000 

 

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

- โดยบริษัทได้วางแผนปรับปรุงศนูย์การค้าทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือให้สามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวมากขึน้ อีกทัง้มีแผนการขยายพื น้ท่ีขาย
บริเวณลานลม ปรับผังพืน้ท่ีร้านค้าและจัดหาประเภทผู้ เช่าใหม่ (Re-Merchandising Mix) เช่น เพิ่มประเภทร้านค้าใหม่ ๆ ให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ เพิ่ม Fashion Anchor และร้านอาหารประเภท Lifestyle เป็นต้น โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัเป็นลูกค้าในประเทศท่ีมี
ระดบัรายได้อยู่ในช่วง Middle Income (C+ ขึน้ไป) 

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

- เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เป็นส่วนต่อขยายจาก เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั เป็นศนูย์การค้ารูปแบบ Luxury Shopping Mall ประกอบด้วย 
ศนูย์การค้าสงู 3 ชัน้ และใต้ดนิ 1 ชัน้  

- ภายในโครงการประกอบด้วย ร้านค้าจ าหน่ายแบรนด์ชัน้น าระดบัโลก เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สปา โรงภาพยนต์  รววมถึงแหล่ง
บนัเทิงท่ีมอบประสบการ์พิเศษ เช่น ย่านตลาดน า้และของดีจากทัว่ทกุภาค (Tales of Thailand) โลกใต้ทะเล (Aquaria) และไตรภูมิ (The 
Mystic of Three Worlds)  
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28. เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต 
199  199/1, 199/2 หมู ่6 ต าบลเสาธงหิน              
อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 
โทรศพัท์: + 66 (0) 2102 7999 
โทรสาร:   + 66 (0) 2102 7900  

- โครงการเป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนท าเลท่ีมีศกัยภาพสูง บริเวณสามแยกบางใหญ่ และถนนรัตนาธิเบศร์ เข้าถึงได้ด้วยระบบ
คมนาคมที่สมบรูณ์แบบของภาครัฐท่ีเช่ือมตอ่ทกุเส้นทางไว้ด้วยกนั ทัง้วงแหวนสายตะวนัตกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ -บาง
ซื่อ) รวมถงึเส้นทางในอนาคต ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ท่ีเช่ือมต่อท่าเรือทวาย ทะเลอนัดามนั รองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

- ออกแบบดีไซน์คอนเซ็ปต์สุดล า้ระดบัโลกภายใต้แนวคิด ‚Beyond Imagination Larger Than Life‛ ศนูย์รวมสุดยอดไลฟ์สไตล์อนัยิ่งใหญ่ 
อลงัการ มีทัง้ศนูย์การค้า ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์  Attraction ระดบัโลก เป็นท่ีท่ี ‚ชีวิตใหญ่มาก (Have a Big 
Life)‛ 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยแบรนด์ชัน้น าทัง้ไทยและต่างประเทศกว่า 500 ร้านค้า Fashion Brand ระดบัโลก Dining Destination แห่งใหม่ท่ี
รวมร้านอาหาร คอนเซป็ต์ใหม่ที่ตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ และมี Entertainment Complex ท่ีดีท่ีสุด มีทัง้  Attraction ระดบัโลก โรงภาพยนตร์
ท่ีทนัสมยัท่ีสดุ และฟิตเนส Virgin  

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

- โครงการตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ บนถนนประดษิฐ์มนธูรรม (เลียบทางด่วนฯ เอกมยั-รามอินทรา) เป็นถนนท่ีสามารถเช่ือมไปยงั
ถนนสายส าคญัหลายสาย ได้แก่ ถนนรามอินทรา ลาดพร้าว และพระราม 9                   

- เป็นศนูย์การค้าแบบ Outdoor แหง่แรกท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้ครบครัน สร้าง Lifestyle Format ให้คล้ายกบั East Village ย่านฮิบของมหา
นครนิวยอร์คบนเกาะแมนฮทัตนัท่ีมีบาร์ ร้านหนงัสือ คาเฟ่ คลบั และแกลเลอร่ีล า้สมยัรองรับผู้คนทกุเพศทกุวยัไปจนถึงผู้ ท่ีมีรสนิยมพิถีพิถนั
ท่ีสุด ผสานแนวคิด ‚The New Nature Experience of Bangkok‛ โดยเป็นศนูย์การค้าครบวงจรแบบ Outdoor ท่ีผสมผสานธรรมชาติและ
ความทนัสมยัได้อย่าง ลงตวั ซึง่บางโซนเปิดให้บริการตัง้แต่ 7 โมงเช้าจนถงึเท่ียงคืน 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, PowerBuy, B2S, SuperSports, Central Food Hall, สถาบนัการเงิน, ศนูย์บริการความ
งาม ร้านค้าแฟชัน่ สินค้าประเภท IT และ Pet Lovers Zone นอกจากนีมี้ Jogging Track ส าหรับให้คนในย่านนัน้ได้มาออกก าลงั คล้ายกบั
เป็น ‚สวนสาธารณะ‛ บริการจอดจกัรยาน Wellness Center และฟิตเนส Virgin 
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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 สมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งแรกของจังหวดัต่อยอดความยิ่งใหญ่ให้จงัหวดันครศรี ธรรมราช บนท าเล
ศกัยภาพสูง เป็น ‚โลจิสติกส์ ฮับ‛ ของภาคใต้รับสามเหล่ียมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle (IMT-GT) 

-  มีดีไซน์คอนเซป็ต์โดดเดน่ภายใต้แนวคดิแสงเงา Shadow Play น าลวดลายหนงัตะลุงซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของวัฒนธรรมทางใต้ มาเป็นจุดเด่น
ในการสร้างบรรยากาศ และอรรถรสในการช้อปปิง้ 

-  ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการแบรนด์ท่ีหลากหลาย และร้านค้าในศนูย์ฯ  มี Fashion 
Hub แบรนด์ดงั ทัง้ไทย และอินเตอร์ เพ่ือรองรับก าลงัซือ้มหาศาลในจงัหวดัท่ีมีประชากรสูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ของภาคใต้ และมี Hangout 
Destination แหง่ใหม่ ท่ีรวมร้านอาหารคอนเซป็ต์ใหม่ 

31. เซน็ทรัลพลาซา นครราชสีมา 
990, 998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 30000 
โทรศพัท์ : +66 (0) 4400 1555  
โทรสาร: +66 (0) 4400 1599 

- ด้วยแนวคดิ ‚มหานครแหง่อีสาน‛ โครงการนีป้ระกอบด้วย ศนูย์การค้า คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์สไตล์เอาท์ดอร์ และสวนสาธารณะ บนท่ีดิน
กวา่ 65 ไร่ บนท าเลศนูย์กลางการคมนาคมบนถนนมิตรภาพ การจราจรสะดวกเช่ือมตอ่ใจกลางโคราชและจงัหวดัใกล้เคียง 

- เป็นการผนึกก าลังครัง้แรกของกลุ่มเซ็นทรัลในภาคอีสานกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  ท็อปซูปอร์สโตร์ โคเวิร์คกิง้สเปซโดยบีทูเอส ซูเปอร์
สปอร์ตพร้อมสปอร์ตซีมเูลเตอร์ และพืน้ท่ีจดัการแข่งขนักีฬาอินดอร์ ร่วมด้วย พาวเวอร์บาย ออฟฟิศเมท ร้านค้าแบรนด์แฟชัน่ และอาหารชัน้
น ากวา่ 500 ร้านค้า 

- สถาปัตยกรรมผสานเอกลกัษณ์ประจ าภาคอีสานกบัความทนัสมยั สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้โคราช ตกแต่งในธีม “ซีซัน่ ออฟ ไลฟ์” เพิ่ม
สีสนั 5 ฤดกูาลให้ภาคอีสาน เสริมด้วยอินเตอร์ แอคทีฟ ฟีเจอร์ ท่ีมอบประสบการณ์แปลกใหม่  

- นอกจากนีย้งัมี “โคราช ริเวอร์ วอล์ค” สวนสาธารณะ และไลฟ์สไตล์เดสตเินชัน่แหง่ใหม่ แหล่งพกัผ่อนและศนูย์กลางกิจกรรม ตอบสนองไลฟ์
สไตล์ยคุใหม่  

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

- ด้วยแนวคดิ ‚มหาไลฟ์สไตล์‛ จงึมีสินค้าแบรนด์ดงัรวมกวา่ 300 ร้าน น าโดยห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท่ีมาในคอนเซ็ปต์ไลฟ์สไตล์ครัง้แรกกบั 
‘Hello Beauty’ อาณาจักรความงามและเคร่ืองส าอางอลงัการท่ีสุดในมหาชัย ร่วมด้วย ‚Dining Destination‛ ร้านอาหารหลากหลายมาก
ท่ีสุดรวมถึง ‚EATALAY‛ ตลาดซีฟู้ด ท่ีเสิร์ฟความสดจากท้องทะเลถึงบนโต๊ะ และ “ศูนย์รวมบริการทางการเงินและบริการภาครัฐ‛ รวม
สถาบนัการเงินชัน้น าและ Government Center บริการประชาชนแบบครบวงจร 

- นอกจากนีย้งัตอบโจทย์ทกุความต้องการของคนทกุกลุ่มด้วยความเป็น “The Best Highway Destination‛ จุดแวะพกัท่ีดีและสมบูรณ์แบบ
ท่ีสุดกับความสะดวกครบวงจรและ “ห้องน า้สะอาด” ตกแต่งในคอนเซ็ปต์หมู่บ้านชาวประมงและโซน ‚ตลาดสามสมุทร‛ ศูนย์รวมของดี
มหาชยัและของฝากจากทัว่ประเทศ  
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โครงการในอนาคต  

ศูนย์การค้าในประเทศ 

เซ็นทรัล วิลเลจ 

ศนูย์การค้ารูปแบบใหม่ของ CPN ที่เป็น International Luxury Outlet ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย และเป็น
จุดหมายใหม่แห่งการช้อปปิง้ระดบัเวิลด์คลาสที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์หลากหลาย และเป็น A Must Visit Shopping 
Destination to Complete your Trip จุดเช็คอินที่นกัท่องเที่ยวต้องแวะช้อปทกุครัง้ก่อนเข้าเมืองหรือก่อนเดินทางกลบัเข้า
สนามบิน  

ที่ตัง้: บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.14 ซึง่เป็นเส้นทางหลกัเข้าสนามบินสวุรรณภมูิ เดินทางสะดวกในเวลาเพียง 10 นาทีถึง
สนามบิน  และประมาณ 45 นาที ถึงใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เป็นเกตเวย์สูภ่าคตะวนัออก ด้วยจ านวนรถยนต์ที่วิ่งผ่านบน
ถนนบางนา-ตราด กว่า 200,000 คนั/วนั หรือ กว่า 75 ล้านคนั/ปี และสามารถเดินทางมาจากพทัยาได้ภายในเวลา 75-90 
นาที 

ขนาดโครงการ: ที่ดิน 100 ไร่ มีพืน้ที่โครงการรวมทัง้สิน้ 137,000 ตร.ม. แบ่งเป็นพืน้ที่ให้เช่า 40,000 ตร.ม. ออกแบบและ
ตกแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมยั ผสมผสานความร่มร่ืนของธรรมชาติกบัพืน้ที่เอาท์ดอร์ได้อย่างลงตวั แบ่งสดัสว่นเป็นร้านค้า
ลกัชวัร่ีแบรนด์เนมประมาณร้อยละ 20 มีทัง้อินเตอร์แบรนด์ระดบัหรูหลายแบรนด์และแบรนด์สินค้าหลากหลาย เช่น เสือ้ผ้า 
อปุกรณ์กีฬา นาฬิกา สนิค้าไลฟ์สไตล์ สนิค้าตกแตง่บ้าน เป็นต้น สว่นที่เหลือเป็นร้านอาหาร ร้านสินค้าไทยแบรนด์ สินค้าที่
เป็นเครือของเซ็นทรัลเองด้วย รวมทัง้หมดกว่า 235 ร้านค้า พร้อมด้วยจุดบริการนกัท่องเที่ยว สนามเด็กเลน่ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
และโรงแรมขนาดประมาณ 200 ห้อง เพื่อตอบสนองลกูค้าทกุวยั  

ศักยภาพของโครงการ: ตัง้อยู่ในท าเลที่เข้าถึงง่ายและเดินทางสะดวก ทัง้จากสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ และจงัหวดั
ใกล้เคียง และเป็นเกตเวย์สูภ่าคตะวนัออกของประเทศไทย มีผู้คนสญัจรไปมาจ านวนมากตอ่วนั ตอบโจทย์ทัง้กลุม่ลกูค้าคน
ไทยและนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่เดินทางมายงัสนามบินสวุรรณภมูิ ซึ่งเป็น
สนามบินอนัดบั 1 ที่มีผู้ โดยสารมากที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และติด 1 ใน 10 อนัดบัสนามบินที่มีจ านวนผู้ โดยสาร
มากที่สดุในเอเชีย และในอนาคตจะมีการสร้างส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ควบคู่กับแผนการขยายตวัของการขนสง่สาธารณะ
รูปแบบราง หรือ Light Rail สายบางนา-สวุรรณภมูิ ที่มีแผนจะเปิดเพื่ออ านวยความสะดวกให้นกัทอ่งเที่ยวรวมถึงคนไทยเอง 
เพื่อเช่ือมตอ่กบัโครงการรถไฟฟา้สายสเีขียวออ่นในปัจจบุนั (BTS บางนา) มุง่ตรงไปยงัสนามบินสวุรรณภมูิ  
 
ความคืบหน้าของโครงการ: อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างเฟส 1 คาดวา่จะเปิดด าเนินการได้ในไตรมาส 3 ปี 2562 

เงินลงทุน: ประมาณ 5,000 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทนุในการก่อสร้างของธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ซึ่ง
บริษัทเหลา่นัน้จะเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการก่อสร้างเอง) 
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เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา 

ศนูย์กลางการใช้ชีวิตและจดุหมายด้านการทอ่งเที่ยวแหง่ใหม่ของจังหวัดอยุธยา 

ที่ตัง้: ตัง้อยูบ่นถนนสายเอเชีย ก่อนถึงทางแยกตา่งระดบัอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ขนาดโครงการ: พืน้ท่ีโครงการ 150,000 ตร.ม. CPN มุง่หวงัให้เซ็นทรัลพลาซา อยธุยา เป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชนัที่เติมเต็ม
ความสขุที่จะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่ผสมผสานบรรยากาศความเจริญรุ่งเรืองและเอกลกัษณ์ความเป็นอยธุยา เข้า
กับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน แต่ยังคงกลิ่นอาย ‚คุณค่าแห่งความเป็นอยุธยาที่แท้จริง‛ ไว้ โดยน าเสนอ 
Experience the Essence of Ayutthaya Heritage ที่นักท่องเที่ยวทัง้ไทยและต่างชาติจะต้องแวะมาเพื่อสมัผัส
ประสบการณ์สดุพิเศษ อาทิ พืน้ท่ีพกัผอ่นส าหรับนกัทอ่งเที่ยว ร้านอาหารไทยคาเฟ่ขนมหวาน บริการนวดและสปาไทย โซน
ขายของที่ระลกึ ที่จอดรถสะดวกสบาย และศนูย์บริการนกัทอ่งเที่ยว เป็นต้น  
ศักยภาพของโครงการ: จังหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ รวมถึงคนในพืน้ที่ คนจากจงัหวดัใกล้เคียง และกลุม่ผู้ เดินทางขึน้ภาคเหนือ และเป็น Strategic Gateway to 
the North on Asian Highway จุดแวะพกัที่ดีที่สดุส าหรับนกัเดินทางบนถนนสายเอเชียที่มีปริมาณรถผ่านประมาณ 
100,000 คนัตอ่วนั  
ความคืบหน้าของโครงการ: อยูร่ะหวา่งการออกแบบ คาดวา่จะเปิดด าเนินการได้ใน ปี 2563 

 
โครงการในอนาคต ศูนย์การค้าในต่างประเทศ 

CPN ได้พิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ เพื่อสร้างและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยัง่ยืน โดยมุ่งความสนใจไปยงัประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศกัยภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่นประเทศ
มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อย่างไรก็ดี CPN ได้ตระหนกัถึงความแตกต่างของ
ภาวะตลาด สภาวะการแขง่ขนั และความเสีย่งของการท าธุรกิจในตา่งประเทศ จึงจดัตัง้คณะท างานพิเศษเพื่อศกึษาประเทศ
เป้าหมายในหลากหลายมิติ ทัง้ในแง่เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรมและการแข่งขนั กฎหมายการประกอบธุรกิจ 
และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในแต่ละประเทศที่ CPN สนใจ เพื่อคดักรองตลาดที่มีทัง้ศกัยภาพ โอกาสทางธุรกิจ และ
ความเหมาะสมตอ่ธุรกิจของ CPN โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนได้ถกูน ามาประเมินความเป็นความเป็นไปได้อย่างรอบคอบ
เพื่อการตดัสินใจลงทนุอย่างมีประสิทธิผลสงูสดุ เป็นไปอย่างระมดัระวงัและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัการการเติบโตอย่าง
มัน่คงและยัง่ยืน  

การพฒันาโครงการในต่างประเทศ CPN ได้ศึกษาโอกาสการลงทนุทัง้การปรับปรุงศนูย์การค้าที่มีอยู่แล้ว และการพฒันา
โครงการใหม ่ๆ ในพืน้ที่ท่ีมีศกัยภาพ โดยอาจการลงทนุเองหรือการร่วมทนุกบัพนัธมิตรในตา่งประเทศเพื่อให้สามารถบกุเบิก
ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขนัในประเทศนัน้ ๆ ได้อย่างดียิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้ CPN ยงัได้รับการสนบัสนนุข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลใน
ตา่งประเทศ มาช่วยในวิเคราะห์และพฒันาโครงการในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยปัจจุบนั CPN ได้เข้าร่วม
ลงทนุในโครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ประเทศมาเลเซีย เป็นศนูย์การค้าแหง่แรกของ CPN ในตา่งประเทศ โดยเลง็เห็นถึงธุรกิจค้า
ปลกีในมาเลเซียที่มีโอกาสและศกัยภาพในการเติบโต  
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เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้

รูปแบบการร่วมทุน : CPN จดัตัง้บริษัทยอ่ยร่วมกบับริษัท I-R&D Sdn. Bhd. (IRD) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท I-Berhad 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เบอร์ซ่า ที่ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย เพื่อพฒันาโครงการ
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้โดย CPN ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ผ่านบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และ IRD ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 40 ในกิจการร่วมค้า นอกจากนี ้บริษัทร่วมทนุจะว่าจ้าง CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ โดย CPN 
จะได้รับคา่ธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

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

ขนาดโครงการ : ท่ีดินกรรมสิทธ์ิขนาด 11.12 เอเคอร์ หรือประมาณ 28 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ที่ใช้สอยประมาณ 278,000 
ตารางเมตร โครงการมีลกัษณะเป็นศนูย์การค้าในรูปแบบ Regional Mall  ซึง่ CPN เป็นผู้ควบคมุการออกแบบ พฒันา และ
บริหารศนูย์การค้าดงักลา่ว โดยจะน าความแตกตา่งและแปลกใหมไ่ปสูว่งการค้าปลกีของมาเลเซีย ทัง้แบรนด์ชัน้น าของไทย
และนวตักรรมการออกแบบศนูย์การค้า โดยโครงการมีพืน้ท่ีจอดรถรองรับกวา่ 3,000 คนั 

ศักยภาพของโครงการ : โครงการตัง้อยู่ในพืน้ที่โครงการ i-City ‚Malaysia Cybercenter‛ ขนาด 72 เอเคอร์ เมือง
เทคโนโลยีแหง่ใหมข่องมาเลเซีย ซึง่คาดวา่จะเป็นศนูย์กลางการพบปะของชมุชนในเขตตะวนัตกของรัฐสลงังอร์ที่ครบวงจร ท่ี
ประกอบด้วยย่านธุรกิจหลักของเมือง แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีความบันเทิงครบสมบูรณ์แบบด้วย
ศนูย์การค้า อาคารส านกังานไซเบอร์เซ็นเตอร์ ส านกังานของบริษัทชัน้น า โรงแรม อาคารที่พกัอาศยั พื น้ที่ค้าปลีก รวมถึง
สวนน า้ โดมหิมะ และชิงช้าสวรรค์ สถานท่ีทอ่งเที่ยวประดบัไฟในยามค ่าคืน อีกทัง้ยงัมีแผนที่จะพฒันาศนูย์ศิลปะการแสดง
ในอนาคต เพื่อดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวมากยิ่งขึน้ โดยกลุม่เปา้หมายของโครงการครอบคลมุผู้ที่มีรายได้ระดบักลางถึงระดบับนใน
เมืองชาห์อลมั เมืองหลวงของรัฐสลงังอร์ ซึง่มีประชากรมากกวา่ 600,000 คน และมีการเติบโตของกลุม่คนชัน้กลางที่มีก าลงั
ซือ้สงูอยา่งรวดเร็ว รวมถึงประชากรในรัฐสลงังอร์ที่มีมากกวา่ 5 ล้านคน รวมถึงกลุม่เปา้หมายในเมืองใกล้เคียงอีกด้วย 

ความคืบหน้าของโครงการ : เปิดด าเนินการได้ในไตรมาส 1 ปี 2562 

เงนิลงทุน : ประมาณ 830 ล้านริงกิต (เงินลงทนุรวมทัง้โครงการรวมเงินลงทนุในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า โดย CPN ถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ในบริษัทยอ่ย) 
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โครงการบ้านเดี่ยว 

 
CPN Residence วางแผนพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัอย่างต่อเนื่อง 3-4 โครงการต่อปี ควบคู่กบัศนูย์การค้าของ 

CPN ที่ตัง้อยูใ่นท าเลที่ดีทัว่ประเทศ และที่ดินท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาโครงการ โดยจะพฒันาโครงการเป็น Residential & 
Commercial Community อาศยัความเป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลีกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านอสงัหาริมทรัพย์มาเป็น
ยทุธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่งแบบยัง่ยืนเพื่อเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผู้ที่เก่ียวข้อง  โดยได้
ศกึษาและน ากรอบ COSO ERM 2017 มาประยกุต์ให้เข้ากบับริบทของบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ที่มุ่งพฒันาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลมุทกุกิจกรรมทางธุรกิจ  และผลกัดนัให้เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมการ
ท างานในองค์กรบริษัทฯทบทวนความเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง โดยค านึงทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก พิจารณาโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุ
ความเสีย่งที่ส าคญัของบริษัทฯแล้วก าหนดแผนงานรองรับอยา่งเป็นรูปธรรมควบคู่กบัมาตรการการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมในการป้องกนั ก ากบัดแูลและควบคมุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อลดระดบัความเสี่ยงที่ส าคญัให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ ซึง่ปัจจยัความเสีย่งหลกั ๆ ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ มีดงันี ้
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
จากวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็น “ผู้พฒันาศนูย์การค้าในระดบัภมูิภาค ที่ได้รับความช่ืนชมสงูสดุจากทกุคนและ

ไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสขุในระดบัโลก” โดยมีแผนกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์หลายประเภท (Asset Class) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ในรูปแบบการลงทุนเองการร่วมทุน ตลอดจนการเข้าซือ้กิจการที่มีศกัยภาพ เป็นต้น โดยความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการ
ก าหนดแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1.1 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง 
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบชะลอตวัในช่วงท้ายของปีจากการส่งออกที่เร่ิมมีสญัญาณชะลอตวั  

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน  ประกอบ
กับการท่องเที่ยวที่เติบโตมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเร่ิมชะลอตัวในช่วงคร่ึงปีหลัง โดยเฉพาะการลดลงของ
นกัท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้การบริโภคภาคเอกชนที่ถึงแม้จะมีแนวโน้มการฟืน้ตวัจากการเพิ่มขึน้ใน
กลุม่สนิค้าคงทน เช่น รถยนต์ แตส่ าหรับสนิค้าไมค่งทนซึง่เป็นตวัแทนการบริโภคภาคครัวเรือนกลบัทรงตวัในระดบัเดิม 
บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัปัจจยัแวดล้อม โดยเปิดศนูย์การค้าเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า เพิ่ม
อีก 1 แห่ง ในเดือนกนัยายน 2561 ซึ่งเป็นโครงการประเภทต่อขยายจากศนูย์การค้าที่มีอยู่เดิม และการปรับปรุง
ศนูย์การค้าที่เปิดด าเนินการอยู่ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงรายและเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนัรวมถึงเพิ่มมลูคา่สนิทรัพย์เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจตามแผนระยะยาว  

นอกจากนี ้จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ท าให้เกิดโอกาสในการร่วมทนุ และเข้าซือ้กิจการที่มีศกัยภาพเพื่อ
เป็น ช่องทางในการเติบโตที่ยัง่ยืนของบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการเข้าซือ้กิจการที่ส าคญัคือ การซือ้หุ้น 
GLAND หรือ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศยั
และโครงการเชิงพาณิชย์ และเป็นเจ้าของที่ดินที่มีศกัยภาพ หลายแห่งสามารถน ามาพฒันาโครงการ สร้างการเติบโต
ให้บริษัทฯ ได้ในอนาคต 
1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน 

ภาพรวมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลกียงัคงมีภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงจากอปุทานท่ีเพิ่มขึน้ โดยมีการ
เปิดศนูย์การค้าใหมใ่นพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมถึงจงัหวดัที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวหรือเขต
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เศรษฐกิจที่ส าคญัและโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการที่คาดว่าจะเปิดให้บริการใน  2-3 ปีข้างหน้า ในขณะที่
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีเปลีย่นไปเลือกใช้บริการในช่องทางที่หลากหลายและตอบสนองไลฟ์สไตล์มากขึน้  เช่น 
การซือ้สนิค้าและสัง่อาหารผา่นช่องทางออนไลน์ การท าธุรกรรมทางการเงินผา่น Mobile Banking เป็นต้น 

ในการบริหารความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทฯ จะส ารวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง และศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทนุอยา่งถ่ีถ้วนและได้ก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาโครงการให้เป็นศนูย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) ที่
มีรูปแบบของศนูย์การค้า พืน้ท่ีการใช้งานรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ใหมท่ี่ตอบสนองต่อไลฟ์
สไตล์ของลกูค้าแต่ละกลุม่ การวางองค์ประกอบของร้านค้าและบริการที่เหมาะสม ควบคู่กบัการจดักิจกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของคนท่ีมีความสนใจในลกัษณะเดียวกนั (Community) รวมทัง้การใช้ Digital Platform และระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพ ในการสือ่สารและให้บริการกบัลกูค้าที่มาใช้บริการศนูย์การค้าเพื่อเพิ่มความ
ทนัสมยัและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทบัใจรวมถึงท าให้การบริหารศนูย์การค้าด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลมากขึน้ 
1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ 

ความเสีย่งในการพฒันาโครงการใหม่ ซึ่งต้องใช้งบลงทนุสงูโดยมีปัจจยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานคือ  การ
สรรหาที่ดินการวางแผนและออกแบบโครงการ และการหาร้านค้าผู้ เช่าในศนูย์การค้าและลกูค้าโครงการที่พกัอาศยั 
การสรรหาที่ดินในปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนข้างสงูจากผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์หลายกลุม่โดยเฉพาะใน
ท าเลที่มีศกัยภาพ บริษัทฯ จะคดัเลอืกท าเลที่มีศกัยภาพในพฒันาโครงการในอนาคตและด าเนินการซือ้ที่ดินไว้ลว่งหน้า 
รวมทัง้จดัหาที่ดินแปลงใหญ่เพื่อให้บริษัทฯ สามารถซือ้ที่ดินในราคาที่เหมาะสมและสามารถรองรับการขยายโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ซึง่ประกอบด้วย ศนูย์การค้า ส านกังาน โรงแรม และที่อยู่อาศยั
ในอนาคตได้อีกด้วย 

ในการวางแผนและออกแบบโครงการ บริษัทฯ จะศึกษาและส ารวจข้อมลูอย่างถ่ีถ้วน เช่น กลุ่มลกูค้า
เป้าหมายคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม และรวมถึงข้อมลูการตลาดอื่น ๆ ที่ส าคญั เพื่อก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
(Market Positioning) และกลยทุธ์ที่จะชนะคู่แข่ง (Winning Strategy) ของโครงการ แล้วน ามาวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้และความคุ้มคา่ในการลงทนุ ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ระดบัจดัการและระดบับริหารพิจารณา
อนมุตัิแล้วจึงน าข้อมลูมาออกแบบและพฒันาโครงการตอ่ไป 

ส าหรับบริษัทฯ มีการพฒันาโครงการศนูย์การค้าใหม่ที่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการ
บริหารความเสีย่งที่ส า คญั ได้แก่ 1) การขยายฐานร้านค้าผู้ เช่ารายใหม่และให้การสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพผู้ เช่า
ในปัจจุบนั โดยได้ให้ความส าคญักบัร้านค้าผู้ เช่าในฐานะที่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที่จะเติบโตด้วยกนัอย่างยัง่ยืน ซึ่ง
ทีมงานขายและทีมงานร้านค้าสมัพันธ์จะท าหน้าที่ดูแลและติดตามผลด าเนินงานของร้านค้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อ
วางแผนร่วมกนั ให้ค าปรึกษาและให้การสนบัสนุนการด าเนินงานของร้านค้าในด้านต่าง  ๆ เช่น การจดัอบรม และ
สมัมนาเพื่อให้มมุมองและแนวคิดใหม่ ๆ ในการด าเนินธุรกิจ การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายร่วมกนักบัพนัธมิตรต่าง ๆ 
เช่น บตัรเครดิต และบตัร The 1 เป็นต้นรวมทัง้รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ร้านค้าต่อไป 2) เมื่อศูนย์การค้าเปิดให้บริการ มีการติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ปริมาณลกูค้าที่มาใช้บริการ อตัราการให้เช่าพืน้ที่ อตัราผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายเพื่อติดตามประเมินผลของการพฒันาศนูย์การค้าใหม่ หากศนูย์การค้าใดมีผลการด าเนินงานไม่บรรลตุาม
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เป้าหมาย ทีมบริหารทรัพย์สิน ทีมขาย และทีมการตลาด จะด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอมาตรการแก้ไขที่
เหมาะสมตอ่ไป 

ส าหรับความเสี่ยงในการพฒันาโครงการที่พกัอาศยั จากสภาพการแข่งขนัในตลาดที่พกัอาศยัที่เกิดภาวะ
อปุทานล้นตลาดในบางพืน้ที่ ประกอบกบัการระมดัระวงัการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการขาดมาตรการสนบัสนนุจาก
ภาครัฐ ท าให้สถานการณ์ของตลาดที่พกัอาศยัอยู่ในภาวะชะลอตวั ในการลงทนุโครงการที่พกัอาศยั บริษัทฯ จึงได้ให้
ความส าคญักับการศึกษาและวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ  ตัง้แต่การส ารวจตลาด วิจัยลกูค้าและคู่แข่ง การ
ออกแบบโครงการ การบริหารการก่อสร้าง การขาย คณุภาพการก่อสร้าง และการบริการหลงัการขาย และติดตาม
ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่ ยอดจองซือ้ ประวตัิการช าระเงินของลกูค้า การอนมุตัิสินเช่ือของลกูค้า และจ านวน Waiting List ที่
สนใจโครงการ เป็นต้น โดยโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในปี 2559 ที่เชียงใหม ่ขอนแก่น และระยอง ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและมียอดการโอนตามที่คาดการณ์ไว้  ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในปี  2560 ที่
นครราชสมีา เชียงราย และเชียงใหมโ่ครงการ 2 ซึง่เป็นโครงการท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณศนูย์การค้าประสบความส าเร็จอย่าง
สงู โดยมียอดจองซือ้ร้อยละ 100 ทัง้ 3 โครงการ และส าหรับปี 2561 บริษัทฯได้พฒันาโครงการเพิ่ม 2 โครงการ โดย
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ บริเวณถนนพหลโยธิน 34 และโครงการบ้านเดี่ยว บริเวณถนนบรมราชชนนี 
ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าเช่นกนั 
1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวและ
กระจายความเสี่ยงในเชิงภูมิศาสตร์ โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างพฒันาโครงการแห่งแรกในประเทศมาเลเซียและศึกษา
ความเป็นไปได้ส าหรับการลงทนุในประเทศที่มีศกัยภาพอื่น ๆ ในกลุม่ CLMV อาทิ เวียดนาม เป็นต้นเพื่อรองรับกลยทุธ์
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ศึกษาวิจยัในแง่มมุต่าง ๆ เช่น ลกูค้า คู่แข่ง การตลาด สภาพแวดล้อมทาง
สงัคม วฒันธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ควบคู่กบัการใช้องค์ความรู้และข้อมลูที่เป็นประโยชน์จากบริษัทในกลุ่ม
เซ็นทรัล เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลตอบแทนจากการลงทนุ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
พิจารณาก่อนตดัสินใจลงทุน โดยบริษัทฯ ใช้แนวทางการหาพนัธมิตรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศนัน้ ๆ มาร่วมพฒันาธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กนัและกัน เช่น โครงการ 
Central I-City ประเทศมาเลเซียนัน้ เป็นการร่วมลงทนุระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ I–Berhad ซึ่งเป็นบริษัทด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีช่ือเสียงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ของมาเลเซีย  โดยจดัตัง้กิจการร่วมค้าเพื่อลงทุน
พฒันาศนูย์การค้า ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการใช้พืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use Project) ที่มีทัง้ส านกังาน โรงแรม และที่
อยูอ่าศยัในโครงการ 

เนื่องจากการลงทนุในตา่งประเทศเป็นการด าเนินธุรกิจในขอบเขตใหม่ บริษัทฯ จึงด าเนินการอยา่งระมดัระวงั 
มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อก าหนดหน่วยงานที่ดแูลและติดตามความคืบหน้าการพฒันาโครงการดงักล่าวอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนรองรับความเสีย่งและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
 
2.1     ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

จากการเปลี่ยนแปลงทัง้จากปัจจัยภายนอกและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  ท า ให้บริษัทฯ ต้องมีการ
ปรับตวัเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั ได้แก่ 

 กลยทุธ์ของบริษัทฯ ที่มุง่เติบโตทัง้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจเดิมและแสวงหาโอกาสจากธุรกิจ
ใหมเ่ช่น การลงทนุในรูปแบบของการร่วมทนุ การลงทนุในรูปแบบเข้าซือ้กิจการ การลงทนุในตา่งประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งการปรับตัวของบริษัทฯ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญต่อการประสบ
ความส าเร็จของโครงการและช่ือเสียงของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น 
การปรับเปลี่ยนนโยบาย การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร การทบทวนกระบวนการปฏิบตัิงาน การพฒันา
ความรู้ ความสามารถของพนกังานให้หลากหลายรองรับการเติบโต เป็นต้น 

 ความเสี่ยงด้านการปรับตวัเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั  ซึ่ง
สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งมาก ท าให้บริษัทฯ ต้องปรับตวัในการน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม และสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ โดยน า
เทคโนโลยีใหม ่(เช่น Big Data Analysis, AI Technology, Internet of Thing, Augmented Reality เป็นต้น) 
มาพฒันาเคร่ืองมือในการให้บริการและปฏิบตัิงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและคูค้่าให้ดียิ่งขึน้ 
รวมทัง้พฒันาความรู้ความสามารถและการปรับตวัของพนกังานให้พร้อมรับกบัความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งถือเป็น
กลยทุธ์หลกัในปี 2561 และด าเนินการตอ่เนื่องในปีถดัไป 
 

2.2     ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ  โดยบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์

ในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลให้เพียงพอและมีศกัยภาพท่ีจะรองรับการขยายงาน รวมทัง้มีความสขุในการ
ท างานและพร้อมทุม่เทและสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีให้กบับริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งปัจจุบนัตลาดแรงงานคณุภาพมีการ
แขง่ขนัสงู ท าให้บริษัทฯ พิจารณาเร่ืองการสรรหาและการรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพเป็นความเสี่ยงที่ส าคญั โดยบริษัท
ฯ มีมาตรการจดัการความเสีย่งดงักลา่ว ได้แก่ 

 การสรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากช่องทางตา่ง ๆ  ทัง้ภายในบริษัทฯ เช่น การหมนุเวียนงาน การ
โอนย้ายไปปฏิบตัิงานในสาขาภมูิล าเนาเดิม และการปรับเลื่อนต าแหน่งเป็นต้น และภายนอกบริษัทฯ เช่น 
Social Media, Website,มหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสยีง และโครงการเพื่อนชวนเพื่อน เป็นต้น 

 การก าหนดต าแหน่งงานส าคญั (Key Position) ของฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับผู้สืบทอด
ต าแหน่ง(Successor) ซึ่งจะท าให้ฝ่ายงานนัน้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อต าแหน่งงานส าคญั
เกิดวา่งขึน้ ไมว่า่จะจากการเกษียณอาย ุหรือจากการลาออกของพนกังานในต าแหนง่นัน้ 

 การพฒันาขีดความสามารถของบคุลากร บริษัทฯ มีวิธีการพฒันาความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan) 
ที่เหมาะสม รวมทัง้มีการประสานพลงั (Synergy) กบักลุม่เซ็นทรัลในการพฒันาบคุลากรมากขึน้ เช่น การ
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พฒันาหลกัสตูรอบรมร่วมกนัการแบง่ปันความรู้และประสบการณ์ ระหวา่งผู้บริหารของบริษัทฯ ในเครืออย่าง
ตอ่เนื่อง เป็นต้น 

 มาตรการเพื่อรักษาบคุลากรของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่าง
พนกังานกบับริษัทฯ เช่น กิจกรรม On Boarding ส าหรับพนกังานเข้าใหม่กิจกรรม New Year Greeting 
กิจกรรม CommunicationDay กิจกรรม CPN อาสา กิจกรรม Family Day และกิจกรรมSport Day รวมถึงใน
ทกุปีจะมีการส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของพนกังาน (Power of Voice) เพื่อน าผลการส ารวจและ
ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้อมการท างานให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งการเสริมสร้างความ
ผกูผนัและความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน เป็นหนึง่ในพนัธกิจด้านความยัง่ยืนของบริษัทฯ 

2.3       ความเสี่ยงจากภยัคุกคามด้านไซเบอร(Cyber Security Risk) 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงภยัคกุคามด้านไซเบอร์ เนื่องจากปัจจุบนัมีการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทลัมากขึน้ 

ท าให้เกิดความเสีย่งถกูโจรกรรมข้อมลูและการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber-Attack) เพิ่มมากขึน้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อ
การด าเนินงานหรือช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการจดัการความเสี่ยงนีใ้นหลายด้าน ได้แก่ 1) ด้านความ
ปลอดภยัของระบบ บริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ Hardware, Software และระบบเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบความปลอดภยัให้ทนัสมยั เพื่อป้องกันภยัจากการโจมตีในรูปแบบใหม่ 2) ด้าน
บคุลากร บริษัทฯ มีการให้ความรู้และสร้างความตระหนกัด้านความไม่ปลอดภยัทางไซเบอร์  ผ่านการสื่อสารด้วย
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้ผ่านอีเมล และNewsletter รวมทัง้การจดัอบรมเก่ียวกบัเร่ือง Cyber Risk โดย
วิทยากรผู้ เช่ียวชาญภายนอก 3) ด้านการรับมือเมื่อเกิดเหตุบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(BusinessContinuity Plan - BCP) และแผนกู้คืนข้อมลูเมื่อเกิดภยัพิบตัิ(Disaster Recovery) ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบนัและได้มีการซ้อมแผน  BCP ประจ าปี นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัซือ้
ประกนัภยัไซเบอร์ (Cyber Insurance) ส าหรับการถ่ายโอนความเสีย่งและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้หากเกิดเหตุ 

 
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องทัง้หมด  เพื่อให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี สามารถเช่ือถือได้ มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย ซึ่งความ
เสีย่งที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ 

3.1       ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 
บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ทัง้ในการพฒันาและบริหารศนูย์การค้าให้อยู่ในสภาพที่

ปลอดภยัและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยน าระบบการบริหารมาตรฐานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวปฏิบตัิ
ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เคร่งครัดตอ่การปฏิบตัิตามนโยบายและกฎหมายในปัจจุบนัรวมถึงเตรียมความพร้อมส าหรับ
กฎหมายที่จะน ามาบงัคบัใช้ในอนาคต และได้วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกด าเนินการสอบทานและให้ค าแนะน า เพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
3.2       ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงให้ความส าคัญกับเร่ืองบรรษัทภิบาลที่ดีและ
กระบวนการควบคมุภายในท่ีรัดกมุ พร้อมก าหนดนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) ที่
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ชดัเจนและเคร่งครัดในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruptionหรือ CAC) และได้การรับรองเป็น
บริษัทท่ีมีการก าหนดนโยบายแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการทจุริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก าหนด รวมถึงมีการจดัท า
และสื่อสารจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับผู้ขายและผู้ รับจ้างช่วงเพื่อเน้นย า้ถึงจุดยืนของบริษัทฯ 
(รายละเอียดน าเสนอในสว่นการบริหารจดัการเพื่อความยัง่ยืน) 

ด้านการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต  บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมและ
ติดตามกระบวนการท างานท่ีส าคญัที่อาจเกิดการทจุริตได้ โดยมีทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง
และสุม่ตรวจสอบ เพื่อสอบยนัความถกูต้องของการปฏิบตัิงานให้มีความสจุริต โปร่งใส และป้องปรามการปฏิบตัิงานที่
อาจเก่ียวข้องกบัการทจุริต พร้อมทัง้เปิดช่องทางการสือ่สารให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะหรือ
ร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต (whistleblower) ได้โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ และจะ
มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทกุข์ตามกระบวนการท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น 

 
4. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้จากธุรกิจศนูย์การค้า ธุรกิจที่พกัอาศยั และธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้าง
โอกาสทางการลงทนุท่ีเหมาะสม ซึง่การจะบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วมีความเสีย่งด้านการเงินท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

4.1       ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
บริษัทฯ มีการด าเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมดัระวงัในการใช้เงินทนุ โดยมีการวิเคราะห์การลงทนุโดย

ละเอียดรอบด้านในทกุ ๆ โครงการ เพื่อคดัเลือกและน าเสนอโครงการที่มีศกัยภาพเข้าสูก่ารพิจารณากลัน่กรองจาก
คณะกรรมการการลงทนุอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะพิจารณาอนมุตัิให้ด าเนินการ ในขณะที่แหลง่ที่มาของเงินทนุ บริษัทฯ 
มีการจดัโครงสร้างเงินทนุที่พยายามคงอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุในระดบัที่ยอมรับได้  คือไม่เกิน 1 เท่า 
ร่วมกบัใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการระดมทนุที่เหมาะสม เช่น การใช้ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์(REIT: 
Real Estate Investment Trust) เป็นต้น มาเป็นแหลง่เงินทนุทางเลอืกส าหรับบริษัทฯ 

เมื่อเปิดโครงการแล้ว บริษัทฯ มีการประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสม ่าเสมอเพื่อปรับกลยทุธ์
ให้เหมาะสมที่จะท าให้บรรลผุลตอบแทนตามเปา้หมาย ซึง่จะเป็นปัจจยัที่ช่วยลดความเสีย่งทางด้านการเงิน และยงัคง
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อนัจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กบัการจดัหาเงินทนุเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่าง
เพียงพอ ด้วยต้นทนุทางการเงินและผลตอบแทนการลงทนุท่ีเหมาะสม 

4.2       ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนีข้องผู้เช่าพืน้ที่ (Credit Risk) 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ เช่าพืน้ที่  ได้แก่ 1) การเรียกเก็บเงิน

มดัจ าคา่เช่าพืน้ท่ีจากผู้ เช่าไว้ลว่งหน้า 2) การระงบัสญัญาเช่าส าหรับผู้ เช่าพืน้ที่ที่ค้างช าระค่าเช่าเป็นเวลานาน  พร้อม
ทัง้เร่งประสานงานเพื่อการเจรจาและแก้ปัญหาร่วมกนักบัผู้ เช่าพืน้ที่ 3) นโยบายการติดตามหนีส้ินอย่างใกล้ชิด ท าให้
สามารถเก็บหนีส้ว่นใหญ่ตามก าหนดช าระ ทัง้นี ้หากมีการผิดนดัช าระหนีเ้กิดขึน้ จะมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
ระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการผิดนดัช าระหนีอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
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5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัจากภยัอันตราย (Hazard Risk) 
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุม่ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าที่มาจบัจ่ายสินค้าและ

บริการ กลุม่ร้านค้าผู้ เช่าพืน้ท่ี กลุม่ชมุชนรอบศนูย์การค้า ซึ่งผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ต่างมีความคาดหวงัอย่างสงูต่อประเด็น
เร่ืองความปลอดภยัที่จะได้รับจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตระหนกัและใสใ่จต่อการบริหารความ
ปลอดภยัจากภยัอนัตรายที่ส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ซึง่ได้แก่ 

5.1       ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภยัพิบัติทางธรรมชาติ 
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สง่ผลให้สภาพภมูิอากาศในปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง  

ท า ให้ในหลายพืน้ที่ของประเทศไทยเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เช่น พายฝุนน า้ท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งหลายครัง้
ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และกระทบตอ่การให้บริการแก่ลกูค้า 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติในทกุศนูย์การค้าเพราะแต่ละพืน้ที่
จะเผชิญความเสีย่งที่แตกตา่งกนั เช่น ภาคเหนือจะมีความเสีย่งเร่ืองพายฤุดรู้อนลกูเห็บ และแผ่นดินไหวมากกว่าภาค
อื่น ขณะที่ภาคใต้จะมีความเสี่ยงน า้ท่วมฉบัพลนั และลมมรสมุ เป็นต้น พร้อมทัง้ได้ก าหนดมาตรการที่สอดคล้องเพื่อ
บรรเทาความเสีย่งนี ้ได้แก่ การก าหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานที่อย่างสม ่าเสมอการเตรียมความ
พร้อมและเคร่ืองมืออปุกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ เช่น ขดุลอกทางระบายน า้และเพิ่มจ านวนเคร่ืองป๊ัมน า้
ในศนูย์การค้าที่อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงจากน า้ท่วมการเตรียมหาแหลง่น า้ส ารองไว้ลว่งหน้าเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดภาวะภยั
แล้ง การเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านโครงสร้างอาคารประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้อมให้ค าแนะน าเพื่อรับมือกับ
เหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตรวมทัง้มีการทบทวนและจดัท าแผนรองรับเหตกุารณ์วิกฤต (Crisis Management) ให้
ครอบคลมุเหตกุารณ์ต่าง ๆ มากขึน้ พร้อมทัง้จัดให้มีการซ้อมแผนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้บคุลากรสามารถรับมือกับ
เหตกุารณ์วิกฤตตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ได้ 

นอกจากนี ้ยงัมีการติดตามและเก็บสถิติเหตกุารณ์ (Incident Case) ด้านภยัพิบตัิทางธรรมชาติและผลของ
การแก้ไขสถานการณ์ เพื่อน าข้อมลูมาวิเคราะห์ และหามาตรการรองรับรวมทัง้พฒันาการจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งรับทราบและสัง่การอยา่งเป็นระบบ 

5.2       ความเสี่ยงจากการก่อความไม่สงบ 

ปัจจบุนัเหตกุารณ์การก่อความไมส่งบหรือภยัจากการก่อการร้ายนัน้ เป็นประเด็นความเสี่ยงในระดบัสากลที่
นานาประเทศล้วนต้องเผชิญไมว่า่ประเทศนัน้จะตัง้อยูใ่นภมูิภาคใดในโลก บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงประเด็นความเสี่ยงนี ้
และมีมาตรการเพื่อจดัการความเสีย่งดงันี ้

1) การประสานงานและติดตามขา่วสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้
ได้ข้อมลูที่ถกูต้องและรวดเร็ว ส าหรับการประเมินสถานการณ์และสือ่สารกบัผู้ที่เก่ียวข้องโดยใช้ Color-Code 
Conditionซึ่งปรับเปลี่ยนตามระดบัความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนัน้  เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถ
เตรียมความพร้อมและจดัการกบัเหตกุารณ์วิกฤตตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสมตามแนวปฏิบตัิที่ได้วางไว้ 

2) การฝึกอบรมพนกังานที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการเฝา้ระวงัและสงัเกตการณ์เหตคุวามไม่
ปลอดภยัตา่ง ๆ พร้อมกบัการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตอุยา่งสม ่าเสมอ 
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3) การติดตัง้อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัที่ทนัสมยัและมีจ านวนที่เพียงพอ เช่น เคร่ืองตรวจจบัโลหะ
แบบเดินผา่น (Walkthrough Metal Detector) และกล้อง CCTV ซึ่งสามารถป้องปรามผู้ที่จะก่อเหตคุวามไม่
สงบ รวมทัง้สามารถใช้รับรู้เหตกุารณ์โดยละเอียดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เมื่อเหตกุารณ์เกิดขึน้ 

5.3       ความเสี่ยงของธุรกิจหยุดชะงกัจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ(Business Continuity Management: BCM) 

บริษัทฯ จึงมีแผนงานรองรับท่ีจะท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องของธุรกิจ (BCM Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการนีจ้ะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลให้มีการจดัท าแผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ ด าเนินการซ้อมแผน และ
น ามาปรับปรุงเป็นประจ าทกุปี 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

 

4-1 

 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ และสทิธิการเช่า โดยมีมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนรวม 124,143 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

                                                      หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทของทรัพย์สนิ ปี 2561 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 108,412 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์     1,646 
สทิธิการเชา่   14,085 

รวม 124,143 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม คือ โครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาของโครงการที่อยู่อาศยั โดยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 7,787
ล้านบาท 

ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ และภาระผกูพนัของทรัพย์สนิแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ดงันี ้
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ตารางทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
โครงการ ที่มาแห่งสทิธิ ภาระผูกพัน 

โครงการท่ีเปิดด าเนินการแล้ว   
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่ดินและอาคาร : สทิธิการเช่า  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา จะต้องจ่ายคา่ผลประโยชน์ตอบแทนการได้สทิธิเช่าช่วง และจ่ายคา่

เช่าส าหรับการเช่าช่วงทรัพย์สนิรายปีและคา่เช่าครุภณัฑ์ตลอดอายสุญัญาเช่า  

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

 บมจ.เซ็นทรัลพฒันา ได้จ่ายช าระคา่เช่าลว่งหน้า ให้กบั บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
 

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNREIT) 
 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา      
ป่ินเกล้า 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 CPNREIT) 

ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ให้เช่า/เช่าช่วง ทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กบั กองทนุ CPNREIT เป็นระยะเวลา 30 ปื สิน้สดุวนัที่ 22 เม.ย. 
2587 

เซ็นทรัลพลาซา บางนา ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : สทิธิการเช่า 

 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ได้ถกูน าไปค า้ประกันต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภท เจ้าหนีข้อง         
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 ในวงเงินไม่เกินมลูหนีท้ี่เหลืออยู่ ณ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน                    
107 ล้านบาท   
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โครงการ ที่มาแห่งสทิธิ ภาระผูกพัน 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNREIT) 

ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ท าสญัญาให้เช่าที่ดิน อาคาร และพืน้ที่ภายในอาคาร
บางสว่น แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ CPNREIT เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุ วนัที่ 15 
สงิหาคม 2578 (โดยทาง CPNREIT มีสทิธิตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 ปี) 

 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
(สว่นที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทนุ CPNREIT) 

ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 

 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีหน้าที่ ต้องจ่ายช าระค่า เช่ าที่ดินใ ห้กับกลุ่ม
บคุคลภายนอกเป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ท าสญัญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตอ่อีก 30 ปี สิน้สดุปี 2598 และปี 2603 (บางสว่น) 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ท าสญัญาแบง่ให้เช่าชว่งที่ดิน 3 ฉบบั รวม 53 ไร่ 2 งาน 
38.4 ตารางวา และสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า และอาคารจอดรถ แก่กองทุน
CPNREIT เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัท่ี 15 สงิหาคม 2568 
 

เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ดิน : สทิธิการเช่า 
อาคาร : สทิธิการเช่า 

 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 มีหน้าที่ต้องจ่ายช าระค่าเช่าที่ดินต่อส านักงานทรัพย์สิน                    
สว่นพระมหากษัตริย์เป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 

 กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เช่าช่วงที่ดินแก่ บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์  โดยจะ
ได้รับคา่เช่าเป็นรายเดือนจนกวา่จะครบอายสุญัญาในปี 2583 

อาคารส านกังานเซ็นทรัลเวิลด์ 
(สว่นท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาวกบั
กองทนุ CPNCG) 

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

 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสญัญาให้เช่าช่วงอาคารส านักงาน และที่ดินแก่กองทุน 
CPNCG  เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สดุวนัที่ 22 ธนัวาคม 2575 

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  ที่ดิน :    กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ มีหน้าที่ต้องจ่ายช าระค่าเช่าที่ดิน (บางส่วน) ให้กับ      
นิติบคุคลอื่นเป็นรายเดือนไปจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
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โครงการ ที่มาแห่งสทิธิ ภาระผูกพัน 
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 ไมม่ี 

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที่ดิน : กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 บริษัท มีหน้าที่ต้องช าระคา่เชา่ทีด่ิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบ
อายสุญัญา 

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 
 

เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 บจ.เซ็นทรัลพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์ มีหน้าที่ต้องช าระคา่เช่าทีด่ิน(บางสว่น)ให้กบักลุม่
บคุคลธรรมดาจนกวา่จะครบอายสุญัญา 
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โครงการ ที่มาแห่งสทิธิ ภาระผูกพัน 
เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 ไมม่ี 

 
เซ็นทรัลเฟสติวลั  เชียงใหม่ 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 สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดิน(บางสว่น) ให้กบักลุม่บุคคลธรรมดา 
จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 ไมม่ี 
 

เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั 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) 

เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ และ สทิธิการเช่า 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดินให้แก่ กลุม่นิตบิคุคล จนกวา่จะครบ
อายสุญัญา 

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 ไมม่ี 
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โครงการ ที่มาแห่งสทิธิ ภาระผูกพัน 
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 

อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 
 ไมม่ี 

เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 ไมม่ี 

เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า ที่ดิน :   สทิธิการเชา่ 
อาคาร : กรรมสทิธ์ิ 

 บมจ.เซ็นทรัลพฒันา มีหน้าทีต้่องช าระคา่เชา่ที่ดินให้แก่ กลุม่บคุคลธรรมดา และ                 
นิติบคุคล จนกวา่จะครบอายสุญัญา 

 
โครงการที่พักอาศัย 
 

โครงการ ที่มาแห่งสทิธิ ภาระผูกพัน 
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 
ฟีล พหล 34 ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  ไมม่ี 
นิยาม บรมราชชนนี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  ไมม่ี 
เอสเซ็นท์ อบุลราชธาน ี ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  ไมม่ี 
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โครงการในอนาคต 
 

โครงการ ที่มาแห่งสทิธิ ภาระผูกพัน 
เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  ไมม่ี 
เซ็นทรัล วิลเลจ ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  ไมม่ี 
เซ็นทรัลพลาซา อยธุยา ที่ดิน :   กรรมสทิธ์ิ  ไมม่ี 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว (โครงการที่เปิดด าเนินการแล้ว) 
 

โครงการ คู่สัญญา เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดนิ ปีที่ครบก าหนด 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 

ผู้ เช่า: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
กลุม่บคุคลธรรมดา 2598            

2603           
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 
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โครงการ คู่สัญญา เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดนิ ปีที่ครบก าหนด 

เซ็นทรัลมารีนา  
(เดมิช่ือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) 

ผู้ให้เชา่ชว่ง: บจ.เซ็นทรัลพทัยา 
ผู้ เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

นิติบคุคลอื่น 2578 

เซ็นทรัล เฟสติวลัพทัยา บีช (บางสว่น) ผู้ให้เชา่: บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
ผู้ เช่า: บจ.ซีพีเอ็น พทัยา   

บจ.เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 2581 

เซ็นทรัล เฟสติวลัพทัยา บีช (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
ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจควบคมุของ CPN และ 
Vantage คือ กลุม่จิราธิวฒัน์  

2586 

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 
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โครงการ คู่สัญญา เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดนิ ปีที่ครบก าหนด 

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
ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจควบคมุของ CPN และ CDS 
คือกลุม่จิราธิวฒัน์ 

2599 

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดา 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดา 2587 

เซ็นทรัลภเูก็ต  ผู้ให้เชา่: กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 
ผู้ เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  

กลุม่บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 2599 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
   คดีความที่มีสาระส าคญักบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (กลุม่บริษัท) และความคืบหน้าของคดีมดีงันี ้
 
    บริษัท เบย์วอเตอร์ จ ากดั (กิจการร่วมค้า) 
 

(1) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัท เบย์วอเตอร์ จ ากดั(กิจการร่วมค้า) ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินโครงการบางกอกโดม
ในราคา 7,350 ล้านบาท จากการเป็นผู้ชนะในการประมลูขายทอดตลาดทรัพย์สนิของลกูหนีใ้นคดีล้มละลายโดยเจ้า
พนกังานพิทักษ์ทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ลกูหนีใ้นคดีล้มละลาย(ลกูหนี)้ ได้ขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิดงักลา่วจ านวนรวม 3 คดี โดยศาลฎีกาได้มีค าสัง่ให้ยกค าร้องของลกูหนีฯ้ จ านวน 2 คดี แล้ว ณ 
ปัจจบุนั ยงัเหลือคดีความที่ลกูหนีฯ้ และเจ้าหนีไ้ม่มีประกนัของลกูหนีฯ้ อีก 2 ราย (เจ้าหนีฯ้) ได้ยื่นค าร้องขอให้ศาล
ล้มละลายกลาง (ศาลฯ) มีค าสัง่เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินสว่นที่กิจการร่วมค้าเป็นผู้ชนะในการประมูล  
และยื่นค าร้องขอให้ศาลฯ งดการบงัคบัคดีไว้ระหว่างการพิจารณาค าร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ดงักลา่ว โดยอ้างเหตวุา่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขายให้กิจการร่วมค้าในราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาดมาก ซึง่ศาลฯ ได้มี
ค าสัง่ให้จ าหนา่ยค าร้องดงักลา่วไว้ชัว่คราวเพื่อรอผลการพิจารณาของศาลฎีกาในคดีที่เก่ียวข้องอื่นก่อน โดยศาลฎีกา
ได้พิจารณาคดีความอื่นเสร็จสิน้แล้ว คดีนีจ้ึงกลบัมาในการพิจารณาของศาลฯ อีกครัง้หนึ่ง  ต่อมาเมื่อวนัที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 ศาลฯ ได้มีค าสัง่ยกค าร้องของผู้ ร้องทัง้ 3 ราย ในคดีดงักลา่วแล้ว  
 
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 ผู้ ร้องที่ 1 ได้ยื่นอทุธรณ์คดัค้านค าสัง่ศาลล้มละลายกลางมีค าสัง่ให้สง่ส านวนให้ศาลอทุธรณ์
แผนกคดีช านญัพิเศษพิจารณาต่อไป สว่นผู้ ร้องที่ 2 และที่ 3 ศาลล้มละลายกลางอนญุาตให้ขยายเวลาอทุธรณ์
ออกไปถึงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562  
 
วนัท่ี 23 มกราคม 2562 ผู้ ร้องที่ 1 ยื่นค าร้องขอถอนอทุธรณ์ สว่นผู้ ร้องที่ 2 และที่ 3 ยื่นค าร้องขอสละสิทธิยื่นอทุธรณ์ 
คดีนีจ้ึงเป็นอนัถึงที่สดุแล้ว 

 

(2) ในระหว่างปี 2560 กิจการร่วมค้าถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจากกลุ่มบุคคลธรรมดา โดยฟ้องขอให้กิจการร่วมค้าจด
ทะเบียนให้ใช้ทางเข้าออกเป็นภาระจ ายอม หรือขอให้ศาลแพ่งพิพากษาให้ทางพิพาทเป็นทางสาธารณะ ซึ่งในเดือน
เมษายน 2561 ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้องของกลุม่บุคคลธรรมดาดงักลา่ว  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคล
ธรรมดาดงักลา่วได้ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์ ปัจจบุนัคดีดงักลา่วยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ 
 
เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลอทุธรณ์ ได้มีค าพิพากษายืน (ยกฟ้อง) ตามค าพิพากษาศาลชัน้ต้น แต่อย่างไรก็
ตามกลุม่บคุคลธรรมดายงัมีสทิธิยื่นฎีกาคดัค้านค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาตอ่ไป 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)   
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่   ชัน้ 10, 30-34  อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
ที่อยู่     999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์    +66 (0) 2667 5555 

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

เลขทะเบียนบริษัท   0107537002443  
ปีที่ก่อตัง้      ปี 2523 
ประเภทธุรกิจ    พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องและ

สง่เสริมการประกอบธุรกิจพฒันาและให้เช่าพืน้ที่ศนูย์การค้า เช่น อาคารส านกังาน 
โรงแรม ที่พักอาศัย และศูนย์อาหาร รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
(CPNREIT) และเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมฯ และกองทรัสต์ฯ 

ข้อมูลหลักทรัพย์  หุ้นสามญัของ บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2538 โดยใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “CPN” 

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

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 
สอบถามข้อมูล :   เลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์  : +66 (0) 2667 5555 ตอ่ 1665, 1684, 1685, 1686 และ 1687 
อีเมล   : co.secretary@cpn.co.th 

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

 
ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
 

นายทะเบียนหุ้น 
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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นายทะเบียนหุ้นกู้ 
หุ้นกู้  CPN19NA 
ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2626 7503   โทรสาร : + 66 (0) 2626 7542 
 

หุ้นกู้  CPN21OA 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2256 2323-8   โทรสาร : + 66 (0) 2256 2406 
 

หุ้นกู้  CPN221A, CPN228A, CPN20DA, CPN21DA, CPN22DA, CPN218A และ CPN258A 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2296 3582   โทรสาร : + 66 (0) 2683 1298 
 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 
หุ้นกู้  CPN218A และ CPN258A 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2296 3582   โทรสาร : + 66 (0) 2683 1298 
 

ผู้สอบบัญช ี
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4098 
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : + 66 (0) 2677 2000   โทรสาร : + 66 (0) 2677 2222 
 
บริษัทจดัอนัดับเครดติองค์กรและตราสารหนี ้
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 ุบริษัท เซ็นทรัลพฒันา ชลบรีุ จ ากดั และบริษัท ซีพีเอ็น เลร์ินน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั อยู่ระหว่างการช าระบญัช ี
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 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2  

 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทนุท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
หุ้นสามัญ 

ทนุจดทะเบียน   2,244,000,000 บาท 
ทนุเรียกช าระแล้ว   2,244,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นสามญั   4,488,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ            0.50 บาท 
ราคาหุ้น                             74.75 บาท 

 
หุ้นกู้ไม่มีประกนัและไม่ด้อยสทิธิ 1 

 

 
หมายเหต:ุ  1. อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ถวัเฉลี่ยร้อยละ 3.14 ตอ่ปี 

  2. ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดหรือบางสว่นในวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ใด ๆ นบัแตว่นัที่หุ้นกู้ครบก าหนดนบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้  
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การด ารงสถานะทางการเงนิตามข้อก าหนดสิทธิ การด ารงอัตราส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2561 
1. จ านวนรวมของหนีส้ินตอ่จ านวนรวมของส่วนของผู้ ถือหุ้น ไม่เกิน 2.50 เทา่ 1.18 เทา่ 
2. จ านวนรวมของเงินกู้ ยืมตอ่จ านวนรวมของส่วนของผู้ ถือหุ้น   
       2.1 ก่อนหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว ไม่เกิน 1.75 เทา่ 0.41 เทา่ 
       2.2 หลงัหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว ไม่เกิน 1.75 เทา่ 0.37 เทา่ 
3. จ านวนรวมของสินทรัพย์หลงัจากหกัภาระผกูพนัตอ่เงินกู้ ยืม      
     ท่ีไม่มีหลกัประกนั                           

 ไม่ต ่ากวา่ 1.50 เทา่              4.72 เทา่ 

 
7.2  ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 4,488,000,000 100.00 
ผู้ถือหุ้นในประเทศ     
      - นิติบคุคล 1,936,911,773 43.16 
      - บคุคลธรรมดา 1,338,136,870 29.81 
             รวม 3,275,048,643 72.97 

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ     
       - นิติบคุคล 1,185,268,157 26.41 
      - บคุคลธรรมดา      27,683,200   0.62 
               รวม 1,212,951,357 27.03 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  ดงันี ้* 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จ ากดั ** 1,176,343,960 26.21 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 264,065,216  5.88 

3 STATE STREET EUROPE LIMITED *** 152,701,205  3.40 

4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED *** 146,230,181  3.26 

5 BBHISL NOMINEES LIMITED *** 97,969,000  2.18 

6 ส านกังานประกนัสงัคม 94,107,500  2.10 

7 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG *** 79,490,020  1.77 

8 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH *** 77,206,560  1.72 

9 UBS AG SINGAPORE BRANCH *** 65,893,600  1.47 

10 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC *** 57,850,648  1.29 

 รวม 2,211,857,890 49.28 

หมายเหต ุ:  
 * รายชื่อผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก จดัเรียงโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
** เป็นการถือหุ้นโดยครอบครัวจิราธิวฒัน์ 
** นายทะเบียนไมส่ามารถแจกแจงรายชื่อผู้ ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อยา่งไรก็ตาม Nominee Account ดงักลา่วไมมี่พฤติการณ์ที่มีอิทธิพล 
    ตอ่การก าหนดนโยบายและการจดัการของบริษัทฯ 
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กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่าง
มีนัยส าคัญ  

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จ ากดั และบคุคลในตระกลูจิราธิวฒัน์ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 53 เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่
โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 11 ทา่น 
 

ข้อจ ากัดการถอืครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว 
บริษัทฯ มีข้อจ ากดัการถือครองหลกัทรัพย์ของบคุคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้ว โดย ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มีบคุคลตา่งด้าวถือครองหลกัทรัพย์ของ CPN ร้อยละ 27.03 ของทนุช าระแล้ว 
 

7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของงบ

การเงินรวมหากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใด ทัง้นี ้จ านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัทยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือ

เพียงพอโดยอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้จ านวนเงินปัน
ผลจ่ายจะต้องไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินบริษัทยอ่ย
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รายละเอียดการถอืหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2561 

 
หมายเหต ุ: 1. ถือหลกัทรัพย์โดยคูส่มรส และ/หรือ บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร 

 

ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม ทางตรง ทางอ้อม 1 รวม

1 นายสทุธิชยั จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 3,312,800     22,293,200   25,606,000   -                -                -                3,312,800      22,293,200    25,606,000    0.57                          

2 นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ -                  -                  -                  -                -                -                -                  -                  -                   -                            

3 นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ -                  -                  -                  -                -                -                -                  -                  -                   -                            

4 นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ -                  -                  -                  -                -                -                -                  -                  -                   -                            

5 นายวีรวัฒน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ -                  -                  -                  -                -                -                -                  -                  -                   -                            

6 นายสทุธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 22,645,900   -                  22,645,900   -                -                -                22,645,900   -                  22,645,900    0.50                          

7 นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 28,346,400   -                  28,346,400   -                -                -                28,346,400   -                  28,346,400    0.63                          

8 นายสทุธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 26,764,600   -                  26,764,600   -                -                -                26,764,600   -                  26,764,600    0.60                          

9 นายกอบชยั จิราธิวัฒน์ กรรมการ 27,105,400   113,000         27,218,400   -                -                -                27,105,400   113,000         27,218,400    0.61                          

10 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 42,145,895   192,000         42,337,895   -                -                -                42,145,895   192,000         42,337,895    0.94                          

11 นายปรีชา เอกคณุากูล กรรมการ

กรรมการผู้ จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-                  3,000              3,000              -                -                -                -                  3,000              3,000               0.00                          

12 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 17,199,200   -                  17,199,200   -                -                -                17,199,200   -                  17,199,200    0.38                          

13 นายสทุธิภคั จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ ส านกักรรมการผู้ จดัการใหญ่ 25,589,600   -                  25,589,600   -                -                -                25,589,600   -                  25,589,600    0.57                          

14 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ 

สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสี่ยง

54,000           24,000           78,000           -                -                -                54,000           24,000            78,000            0.00                          

15 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล -                  -                  -                  -                -                -                -                  -                  -                   -                            

16 นายชนวัฒน์ เอือ้วัฒนะสกุล รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการ 17,504,866   -                  17,504,866   -                -                -                17,504,866   -                  17,504,866    0.39                          

17 นางสวุดี สิงห์งาม ผู้ อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชี และบริหารส านกังาน 20,000           48,000           68,000           -                -                -                20,000           48,000            68,000            0.00                          

สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง

จ านวนหุ้นที่ถอื 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

การเปล่ียนแปลงจ านวนการถอืหุ้น

เพิ่ม / (ลด) ในปี 2561

จ านวนหุ้นที่ถอื 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)                                                 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

8-1 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างระดับกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน ซึง่เพียงพอตอ่การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมี
องค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการอิสระทกุท่านปฏิบตัิหน้าที่และ

ให้ความเห็นด้วยความเป็นอิสระ และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่นได้เสียต่าง ๆ 

อยา่งเหมาะสม 

- ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น และไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้มีการ

แบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 10 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน 

 
รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
1.  ดร.ศภุชยั  พานิชภกัดิ์  

 
คณะกรรมการบริษัท 
1. นายสทุธิชยั   จิราธิวฒัน์ 1  ประธานกรรมการ 
2. นายไพฑรูย์   ทวีผล   กรรมการอิสระ 
3. นายการุณ   กิตติสถาพร กรรมการอิสระ 
4. นางโชติกา   สวนานนท์  กรรมการอิสระ 
5. นายวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการอิสระ 
6. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
7. นายสทุธิศกัดิ ์  จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
8. นายสทุธิธรรม   จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
9. นายกอบชยั   จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
10. นายปริญญ์   จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
11. นายปรีชา  เอกคณุากลู กรรมการ 

 
หมายเหต:ุ 
1. กรรมการที่เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  คือ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ 
จิราธิวฒัน์  นายปรีชา เอกคณุากูล กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  หรือ
กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดให้กรรมการ
ผู้มีอ านาจข้างต้นคนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 

ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คนและกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กฎระเบียบ

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) กฎระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ข้อบงัคบับริษัทฯ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ และข้อก าหนด

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการ

กิจการของบริษัทฯ 

3) กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคณุธรรม มีความ

ซื่อสตัย์และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศให้กบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งเต็มที่  

4) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้แต่ต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ

ของบริษัทฯ โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ไมเ่กิน 

5 บริษัท 

5) กรรมการต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเข้าไปบริหารหรือจดัการในกิจการอื่น อนัจะก่อให้เกิดการบัน่ทอน

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอือ้ประโยชน์ให้บคุคลหรือนิติบุคคลใดไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ

ผู้อื่น 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
1) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ให้ออกจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
2) กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ

ออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่
ครบก าหนดวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้  
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 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ  
2.1)    ตาย 
2.2)   ลาออก  
2.3)   ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
2.4)  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกจากต าแหนง่ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 

2.5)   ศาลมีค าสัง่ให้ออก  
3) กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากต าแหนง่ให้ยืน่ใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 
4) กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวม

ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ทกุวาระแล้วต้องไมเ่กิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบตัิหน้าที่
ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่
เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดงักลา่วครบก าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการ
ดงักลา่วให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1) บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส าคัญ 

4 ประการคือ 

1.1) การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
1.2) การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) 

และมีจริยธรรม (Ethic) 
1.3) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ฯ ตลอดจนมติ

คณะกรรมการ และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
1.4) การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทนัเวลา 

และเทา่เทียมกนั (Duty of Disclosure) 
2) ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ในระยะสัน้ และระยะยาวในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจวา่สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อความยัง่ยืน ตลอดจนสอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่าต่อกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม โดยมีการทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์เป็น
ประจ าทกุปี  

3) พิจารณาอนมุตัิรายการท่ีส าคญัตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงระเบียบอ านาจอนมุตัิด าเนินการของบริษัทฯ 

4) พิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยมีการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสมปลอดภยั 
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5) ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการอิสระ รวมทัง้คณุสมบตัิ
ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

6) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

7) จัดให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทนัเวลา เทา่เทียมกนั และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่
เก่ียวข้อง 

8) จดัให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
9) จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าที่ของตนอยา่งมีจริยธรรมและปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 

10) จดัให้มีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสนบัสนนุให้มีการสือ่สารไปสูท่กุคนในบริษัทฯ ให้ได้
รับทราบยดึถือปฏิบตัิอยา่งจริงจงั   

11) จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั 
12) จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสยั

เก่ียวกบัรายการหรือการกระท า ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

13) จดัให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ มีการติดตามและประเมินการ
บริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

14) จดัให้มีการก าหนดแผนการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และก ากบัดแูลให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูที่มีประสทิธิผลเป็นประจ าทกุปี 

15) จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพื่อช่วยดแูลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  

16) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 

17) พฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่
กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

18) ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บคุลากรของบริษัทฯ  
ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตัิอยา่งแท้จริง 

19) ก ากบัดแูลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส
หรือผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งมีประสทิธิผล 
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20) ก ากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึง่รวมถึงการก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบตัิในการรักษา
ความลบั (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) 
รวมทัง้การจดัการข้อมลูที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดแูลให้
กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตามระบบการรักษา
ความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

21) จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 
22) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ 
23) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

1) ก ากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัขององค์กร 

2) ดแูลให้มัน่ใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

3) พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีมาตรการดแูลให้เร่ือง
ที่ส าคญัและเป็นไปตามอ านาจด าเนินการได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4) จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจดัการสามารถเสนอเร่ืองและเพียงพอท่ีกรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็น
ส าคญัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั ตลอดจนสง่เสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้
อยา่งอิสระ 

5) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัทฯ 

6) ก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
7) ก ากบัดแูลให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ และกรรมการบริษัท

แตล่ะคนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีสว่น
เก่ียวข้องหรือมีสว่นได้สว่นเสียกบัการตดัสินใจของผู้บริหาร ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิความเป็นอิสระไว้เข้มงวด
กวา่ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. รายละเอียดมีดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี  ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
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อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนี ้
ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวม
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

กรรมการอิสระควรใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรือคดัค้านในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  ช่วยพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานที่ส าคญัเฉพาะเร่ืองตามที่ได้รับ
มอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอ านาจพิจารณาตดัสนิใจเร่ืองส าคญัในบางเร่ืองตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ โครงสร้างกรรมการชดุยอ่ย มีดงัตอ่ไปนี ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ของบริษัทฯ  

- กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 

- กรรมการตรวจสอบล าดบัท่ี 1 จบการศกึษาด้านบญัชี   

รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายไพฑรูย์  ทวีผล  ประธานกรรมการ 

ประสบการณ์ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 
2545-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2551-ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
2555-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 
2555-ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี่บาย จ ากดั (มหาชน) 
2553-2555  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2. นายการุณ  กิตติสถาพร กรรมการ 
ประสบการณ์ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 
2552-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2551-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จ ากดั (มหาชน) 
2555-2560 กรรมการตรวจสอบ  บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

3. นางโชติกา   สวนานนท์  กรรมการ 
ประสบการณ์ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
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2557-2560  ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
4. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการ 

ประสบการณ์ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 
2559-ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2560-ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
2555-2559  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายงานทางการเงิน 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ให้มีความ

ถกูต้องครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ

จดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2) สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา  (ถ้ามี) โดยพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของการท ารายการดงักลา่ว ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและความถกูต้อง

ครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลู 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ  

บริษัทฯ 

4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่เก่ียวข้อง หรือรายการที่

อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

การควบคมุภายใน 
5) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้สอบทานรายการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทจุริตตอ่รายงานทางการเงิน 

6) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีและส านกัตรวจสอบภายใน เก่ียวกับระบบการ

ควบคุมภายในและเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะรวมทัง้ติดตามผลการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะนัน้ 

การตรวจสอบภายใน 
7) สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี

ประสทิธิผลรวมถึงการเข้าถึงข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับงานตรวจสอบภายใน 

8) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของส านกัตรวจสอบภายในและอนมุตัิกฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายใน 
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9) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทัง้ใน

การก าหนดและปรับค่าตอบแทนผู้จัดการส านกัตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าหน่วยงานนีท้ าหน้าที่

อยา่งเป็นอิสระ 

10) พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสงัเกตงบประมาณและอตัราก าลงัของส านกัตรวจสอบภายใน  เพื่อเสนอฝ่าย

บริหารเป็นผู้อนมุตัิ 

11) สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการ

ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยุทธ์ของส านัก

ตรวจสอบภายใน 

12) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกบัผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน  โดยเฉพาะที่เก่ียวกบัระบบควบคุม

ภายในและกระบวนการจดัการทางการเงิน 

13) พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้มี

ความสมัพนัธ์ที่เกือ้กลูกนั ไมซ่ า้ซ้อน 

14) สอบทานผลการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงาน ยงัคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมอบหมาย 

15) พิจารณาการจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกมาปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในขาด

ทกัษะบางอย่างที่จ าเป็นหรือขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในด้วย  เช่น ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

16) จดัให้มีการประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็นประจ าทกุปี 

รวมทัง้การประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในจากบคุคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร  

(External Quality Review) อยา่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี 

การสอบบญัชี 
17) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ โดย

ค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ 

และประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในปีที่

ผา่นมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัชี 

18) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี  รวมทัง้พิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

19) เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัระหว่างการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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20) สอบทานรายงานท่ีจดัท าโดยผู้สอบบญัชี เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะนัน้ 

21) พิจารณาความเพียงพอและความมีประสทิธิภาพในการประสานงานระหวา่งผู้ สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน 

22) รับทราบจากผู้สอบบญัชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ  ผู้จัดการหรือ

บคุคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท าความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 

306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เมื่อผู้สอบ

บญัชีได้พบและด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัช้า รวมทัง้ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่

ส านกังาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

การปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
23) สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคมุให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ 

24) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจดัการและติดตามกรณีของการไมป่ฏิบตัิตาม 

25) สอบทานประเด็นท่ีตรวจพบโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลภายนอกและข้อสงัเกตจากผู้ตรวจสอบ 

26) สอบทานกระบวนการสือ่สารประมวลจรรยาบรรณไปสูพ่นกังานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบตัิตาม 

27) รับทราบรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจดัการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เก่ียวกบัประเด็นส าคญัในการ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
28) รายงานผลการด าเนินงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ 

29) สอบทานรายงานใด ๆ ที่จัดท าโดยบริษัทฯ ที่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

30) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ก าหนดและให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

31) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่า มีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบต้อง

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

รายการหรือการกระท าดงักลา่ว ได้แก่ 

31.1)  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

31.2) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
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31.3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

32) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระท าที่เข้าลกัษณะ

ตามข้อ 31.1), 31.2) และ 31.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบ

คนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามที่กล่าวข้างต้นต่อส านกังาน  ก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
33) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้ให้แนวทางและ

ข้อเสนอแนะท่ีจ าเป็นเพื่อการพฒันา 

34) ให้ความส าคญัโดยสง่เสริมให้บริษัทฯ ก าหนดเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไว้เป็นวาระประจ าของการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

35) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา  89/14 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จากเลขานกุารบริษัท  ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทฯ 

ได้รับรายงานนัน้ 

การบริหารความเสีย่ง 
36) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมมี

ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

37) หารือร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความ

เสีย่งทกุด้าน รวมทัง้ความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชนั 

38) หารือร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา

และให้ความเห็นในรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ 
39) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

40) สอบทานกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ และ

เสนอให้พิจารณาปรับเปลีย่นหากมีความจ าเป็น 

41) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

42) ก ากบัดแูลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่าง ๆ มีข้อสงสยัหรือพบ

เห็นการกระท าอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือ

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสวา่บริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ

และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 
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43) ควบคมุดแูลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจ าเป็น 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  3 คน โดยมี
องค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 2 คน  
- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 คน 
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. นายการุณ  กิตติสถาพร  ประธานกรรมการ 
2. นางโชติกา  สวนานนท์  กรรมการ 
3. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์   กรรมการ 
โดยมีการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 2 คน ดงันี ้
1. นายสทุธิศกัดิ์  จิราธิวฒัน์  ที่ปรึกษา 
2. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์  ที่ปรึกษา 

 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
นอกจากนี ้หากมีการพิจารณาวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษาจะไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาทา่นอื่นหารือกนัอยา่งเต็มที่ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การสรรหา 

1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกบัองค์กรและสภาพแวดล้อม
ที่เปลีย่นแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

2) ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงค ุณว ุฒิที ่ม ีความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ตรงตามที่บริษัทฯ 
ต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยึดมัน่ในคณุธรรมและความซื่อสตัย์ โดยไม่
จ ากัดเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่น ๆ  โดยพิจารณาให้มีจ านวน
กรรมการ และสดัสว่นกรรมการอิสระตามที่เหมาะสมกบัขนาดขององค์กร 

3) พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 
สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลัน่กรองบุคคลที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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5) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายบคุคลเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีก าหนดระยะเวลา
อยา่งเพียงพอก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6) จดัให้มีแผนสบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงู โดยมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
7) พิจารณากลยทุธ์และนโยบายด้านการบริหารทนุมนษุย์และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกบัการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 
การก าหนดคา่ตอบแทน 

8)  พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ให้มีความชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน

ที่เช่ือมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้องตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา

คา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยค านึงถึงการเพิ่มมลูค่าสว่น

ของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

9) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

10) พิจารณาการก าหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทน 

ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ 
11) สามารถแต่งตัง้ที่ปรึกษาประจ า และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิงาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจ าเป็นและสมควรโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทนสามารถพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจ าเป็น

และสมควร 

12) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ และน าเสนอ

ขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

13) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  4 คน โดยมีองค์ประกอบ
ดงันี ้

- กรรมการบริษัท 4 คน  
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

 
รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 

1. นายไพฑรูย์  ทวีผล ประธานกรรมการ 
2. นายกอบชยั  จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
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3. นายปริญญ์     จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
4. นายปรีชา  เอกคณุากลู  กรรมการ 

   
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 

1) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างและกรอบการพฒันาการบริหารความเสี่ยงในทุก

ประเภทและทกุระดบัขององค์กร 

2) ประเมินประสทิธิผลของการบริหารความเสีย่งที่ฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้ในองค์กร 

3) พิจารณา กลัน่กรองและให้ความเห็นชอบต่อระดบัความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  และช่วงความเบี่ยงเบนของ

ความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ 

4) สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรโดยค านึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ ถือหุ้น  ทัง้ในระยะสัน้ 

และระยะยาว และพิจารณาเปรียบเทียบกบัระดบัความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ 

5) รับทราบถึงความเสีย่งที่ส าคญั และพิจารณาวา่ฝ่ายบริหารได้ตอบสนองตอ่ความเสีย่งอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

6) มีสว่นร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งประจ าปีขององค์กร 

7) ให้ทิศทางและแนวทางการดแูลงานบริหารความเสีย่งแก่ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 

8) ก ากบัดแูลการก าหนดเปา้หมายในการวดัผลการปฏิบตัิงานและดชันีตวัชีว้ดัความเสีย่งที่ส าคญั 

9) รับทราบรายงานแนวโน้มความเสี่ยงขององค์กรและท าให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อ

ประเด็นเก่ียวกบัความเสีย่งที่ได้ระบไุว้ 

10) รายงานกิจกรรมตา่ง ๆ ของการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ 

11) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้ฝ่ายจัดการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารในแต่
ละฝ่ายงานหลกั ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
ควบคุมการพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละหน่วยธุรกิจให้
เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานที่ก าหนดไว้และผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในแผนธุรกิจ สอบทานการวดัผลการ
ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกบัช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้  สื่อสารและจัดการในเร่ืองการ
จัดตัง้และรักษาไว้ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทุกระดบัขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร และรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง  
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สรุปการด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

 
คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดงันี ้

รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
1. นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์  ประธานกรรมการ 
2. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ กรรมการ  
3. นายสทุธิศกัดิ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
4. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
5. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1) พิจารณากลัน่กรอง และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1.1)  แผนกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ เปา้หมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ  
1.2)  งบประมาณประจ าปี (Annual Estimate) ซึง่เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ 
1.3)  การลงทนุโครงการตา่ง ๆ หรือรายการท่ีส าคญัภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.4)  กิจกรรมและการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวกบัการควบรวมและซือ้กิจการ 
1.5)  แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทนุในธุรกิจใหม่ 

2) ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณและเปา้หมายที่ตัง้เอาไว้ 
3) ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
4) พิจารณาสอบทานและอนมุตัิรายการเก่ียวกบัการลงทนุและจ าหนา่ยทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่เก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
5) ประเมินโอกาสและความเสีย่ง ตลอดจนปัจจยัที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

แก่คณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการบริษัท 
6) สนบัสนนุให้มีการผนกึก าลงัทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอ่รองและการแขง่ขนั 
7) สร้างเสริมความสมัพนัธ์ ตลอดจนบริหารจดัการเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
8) จดัหาเงินทนุรวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
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9) พิจารณาการบริหารทรัพยากรและการพฒันาบคุลากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 
10) วา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 
11) ด าเนินการหรืออนมุตัิรายการอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

 
โครงสร้างระดับจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ  
คณะกรรมการจดัการ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ดงันี ้

รายชื่อและต าแหน่งคณะกรรมการจัดการ 
1. นายปรีชา  เอกคณุากลู1  ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
2. นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน์1  กรรมการ 

รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
3. นายสทุธิภคั  จิราธิวฒัน์1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4. นางสาวนภารัตน์  ศรีวรรณวิทย์1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชีและบริหารความเสีย่ง 
5. นายปกรณ์  พรรธนะแพทย์1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล 
6. นายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการ 
7. นายเลศิวิทย์  ภมูิพิทกัษ์ 1 และ 2  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรพัย์สิน 
8. พนัตรีนฤต  รัตนพิเชฏฐชยั  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ 
9. นางนาถยา  จิราธิวฒัน์  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
10. ดร.ณฐักิตติ์ ตัง้พลูสนิธนา  กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 
11. นายบญุชาน  กลุวทญัญ ู กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายขาย 
หมายเหต:ุ 
1.  ผู้บริหารล าดับที่ 1-7 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ 

“รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท” 
2.  ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2562 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ  
1) จดัท าและน าเสนอแผนกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ เปา้หมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ 

2) จดัท าและน าเสนองบประมาณประจ าปี (Annual Estimate) 

3) อนุมัติงบประมาณการลงทุนและการด าเนินงานต่าง  ๆ ของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการจดัการ ตลอดจนเสนอรายการลงทนุหรือรายการอื่น ๆ ท่ีส าคญัแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิภายใต้ระเบียบอ านาจอนมุตัิด าเนินการ  หรือระเบียบ ข้อบงัคบัอื่น ๆ 

ของบริษัทฯ 

4) รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติที่

ประชุมผู้ ถือหุ้นมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบที่เก่ียวข้อง  

5) พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ให้มีประสิทธิภาพ

อยา่งสม ่าเสมอ 

6) พิจารณาการเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และสง่เสริมให้มีการคิดค้นนวตักรรมอยา่งตอ่เนื่อง 

7) รายงานการแต่งตัง้ผู้ บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้ จัดการใหญ่ให้คณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

8) พิจารณามอบอ านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ

หลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรได้ 

9) สง่เสริมให้พนกังานและผู้บริหารพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง 

10) วา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 

11) ด าเนินการหรืออนมุตัิรายการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็น

คราว ๆ ไป 

 
โครงสร้างการด าเนินงานเพื่อความยั่งยนื 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดบัสงูจากทุกสายงานเป็นกรรมการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง โดยในปี 2561 มีการประชมุทัง้สิน้จ านวน 5 ครัง้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
น านโยบาย กรอบการควบคมุไปด าเนินการปฏิบตัิ และติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรให้เป็นไปตามข้อก าหนดทิศทางและนโยบายที่ระบไุว้ 
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 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั่งยนื  

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่
จากทกุสายงานเป็นกรรมการ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยในปี 2561 มีการประชมุทัง้สิน้จ านวน 
5 ครัง้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ก าหนดเป้าหมายความยัง่ยืนทางธุรกิจ ทบทวนนโยบายกลยทุธ์ แผนด าเนินงาน ข้อก าหนด ระบบมาตรฐาน 
แนวทางในการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

 คณะกรรมการด้านสภาพภมิูอากาศ และสิ่งแวดล้อม 

มีผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเป็น
ประธาน มีผู้บริหารจากสายงานดงักลา่วและฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นกรรมการ
และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน  โดยในปี 2561 มีการประชุมทัง้สิน้
จ านวน 2 ครัง้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  การด าเนินงานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน และสาธารณปูโภค สภาพแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ การจดัการของเสีย 
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสงูสดุอย่างเป็น
ระบบและยัง่ยืน 

 

 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท างาน และสิ่งแวดล้อม 

มีผู้ บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ผู้ บริหารจากสายงานสนับสนุน และพนักงานปฏิบัติการเป็น
กรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน  และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 2561 มีการประชมุทัง้สิน้จ านวน 11 ครัง้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ขบัเคลือ่นและยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
 

 คณะกรรมการซีเอสอาร์ 

มีผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และผู้บริหารจากสายงานสนบัสนุน เป็นกรรมการพิจารณาหลกั 
รวมทัง้มีกรรมการท่านอื่น ๆ หมนุเวียนตามประเภทกิจกรรม และรายงานต่อคณ ะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
การพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยในปี 2561 มีการประชุมย่อยจ านวน 1 ครัง้ และมีการหารือร่วมกบัผู้บริหารในสว่น
งานท่ีเก่ียวข้องตลอดทัง้ปี 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ  
พิจารณาเห็นชอบในการด าเนินงานด้านกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม  ทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจสงัคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน และแนวทางการสร้างคณุค่า
ร่วมกบัชมุชนและผู้มีสว่นได้เสยี รวมไปถึงพิจารณาอนมุตัิการด าเนินกิจกรรมและโครงการจิตอาสาของพนกังาน 

 

 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร 

มีกรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการ มีผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายบริหารทนุมนุษย์และพฒันาองค์กรเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการฯ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2561 มีการประชุมทัง้สิน้
จ านวน 12 ครัง้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ก าหนดกลยทุธ์ พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัแผนงานดแูลพฒันาและสร้างความผกูพนับคุลากร
อยา่งใกล้ชิด พร้อมทัง้ถ่ายทอดอยา่งเป็นล าดบัชัน้ 
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เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมเป็นเลขานกุารบริษัทเพื่อช่วย
สนบัสนนุการท างานที่เก่ียวข้องให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายและหลกัธรรมาภิบาล  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นางสาวอมัพาวีร์ ชมภพูงษ์เกษม ให้ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประวตัิและประสบการณ์ปรากฏในหวัข้อ “รายละเอียดเก่ียวกบั
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานกุารบริษัท” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเลขานกุารบริษัทดงันี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น  และรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3) จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

4) จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบงัคบั และกฎหมายที่

เก่ียวข้อง 

5) ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมาย

อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6) เป็นศนูย์กลางการติดตอ่สื่อสารข้อมลูขา่วสารระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 

7) ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ ถือหุ้น 

8) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลตามระเบียบและ

ข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 

9) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

10) จดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม  สะท้อนถึงหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ ปัจจยัแวดล้อมอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณา
เปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ  โดยคณะกรรมการ
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สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการน าผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการท่ีจัดท าโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจ าทกุปี 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาเห็นชอบ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 มีวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีอตัราโครงสร้าง
คา่ตอบแทนดงันี ้
 

 
 

ค่าตอบแทนประจ าไตรมาส ค่าเบีย้ประชุมในปี 2561 และเงินโบนสัที่คณะกรรมการได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 17,383,500 บาท โดยไมม่ีสทิธิประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่น 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุและคา่ตอบแทนกรรมการมีดงันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
 

 
หมายเหต:ุ 1 โบนัสประจ าปี 2561 ซึ่งจ่ายให้แก่กรรมการภายในไตรมาส 1/2562 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น
ที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ  

นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความ
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้ CEO และผู้บริหารสร้าง
ความมัน่คงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

 ค่าตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผล
การปฏิบตัิงานของ CEO เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลประเมินดงักลา่วมาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของ CEO ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนสัส าหรับผลการด าเนินงานระยะสัน้ นอกจากนี ้ส าหรับผลการด าเนินงาน
ระยะยาว บริษัทฯ ยงัจดัให้มีค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานในระยะยาวรวมถึงระยะเวลาการ
ปฏิบตัิงานเพื่อจงูใจให้ CEO มีสว่นร่วมในการบริหารบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง: CEO พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูเป็นรายบคุคลเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อน าผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงใน
รูปแบบของเงินเดือนและโบนสั  
 
ส าหรับคา่ตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2561 มีดงันี ้

 เงนิเดือนและโบนัส 
บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือนและโบนัส ส าหรับผู้ บริหารจ านวน 16 คน รวมทัง้สิน้ 
199,660,526 บาท    

 เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารจ านวน 16 คน รวมทัง้สิน้ 9,946,238 บาท 

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหากรรมการ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางตา่ง ๆ 

ดงันี ้ 
„ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย รวมทัง้กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ

การพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการเสนอและขัน้ตอนการพิจารณา ทัง้นี ้ใน
ปี 2561 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

„ พิจารณาจากท าเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงาน 
อื่น ๆ ท่ีมีการจดัท าข้อมลูดงักลา่ว 
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„ ช่องทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรอง

บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

„ พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบตัิตามกฎหมาย ต้องไม่เป็นบคุคลต้องโทษหรือบคุคลที่ถกูขึน้บญัชีด า (Black List) จาก
องค์กรใด ๆ (รวมถึงส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ  “ส านกังาน ก.ล.ต.”) หรือ
เคยถกูตดัสนิในความผิดทางอาญา  

„ ส าหรับการเสนอแตง่ตัง้กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต.  ก าหนด 
„ พิจารณาความเหมาะสมทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม (Board Skill 

Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
„ พิจารณาความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการทัง้เพศและอาย ุ(Board Diversity) 
„ พิจารณาบทบาทความเป็นผู้น า วิสยัทศัน์ จริยธรรม และความซื่อสตัย์ 
„ พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ (กรณีกรรมการเดิม)  

จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงทัง้หมดที่ตนมีอยูเ่ลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 
3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี  

หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการที่จะพงึมี ให้ประธานที่ประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
กรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเนื่องจากเหตอุื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหนง่กรรมการให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มติการแตง่ตัง้บคุคลเข้า
เป็นกรรมการแทนดงักลา่วต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้สิน้ 4 ทา่น ได้แก่ 
1.   นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
   กรรมการตรวจสอบ 
2.   นางโชติกา  สวนานนท์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3.   นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
4.   นายปรีชา  เอกคณุากลู  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
   กรรมการนโยบายความเสีย่ง 
ทัง้นี ้ถึงแม้ว่านายการุณ กิตติสถาพร จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์เป็นท่ีต้องการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ยงัเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตรงตามนิยาม
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กรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านาย
การุณ กิตติสถาพร สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระการด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระของนายการุณ กิตติสถาพร ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจึงมีมติแตง่ตัง้นายการุณ กิตติสถาพรนางโชติกา สวนานนท์ นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ และ 
นายปรีชา เอกคณุากลู กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกหนึง่วาระ 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ จดัให้มีการพบปะกนัระหวา่งกรรมการใหมแ่ละคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ

มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและอธิบายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ โดยประกอบด้วยการน าเสนอข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้

1. เปา้หมาย วิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
2. โครงสร้าง แผนผงัองค์กรและคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
4. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
5. นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
6. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โครงการในปัจจุบนัและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการ

ใหมไ่ด้มีพืน้ฐานข้อมลูเพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ้ส านกัเลขานกุารบริษัทได้จดัเตรียมและน าสง่เอกสารแก่กรรมการใหมด่งันี ้
1. คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนือ้หาประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมของบริษัทฯ นโยบายการก ากบัดแูล

กิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หนงัสือบริคณห์สนธิ กฎบตัร
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อแนะน าการให้
สารสนเทศและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

2. เอกสารแนะน าบริษัทฯ 
3. ระเบียบบริษัทวา่ด้วยเร่ืองการควบคมุเก่ียวกบัสารสนเทศภายในของบริษัทฯ 
4. ระเบียบวา่ด้วยการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ 
5. นโยบายการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร และเอกสารเพื่อจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสยี 
6. รายงานประจ าปี 3 ปีย้อนหลงั ซึง่มีข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจน

รายละเอียดเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
7. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทย้อนหลงั 1 ปี 
8. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลงั 1 ปี 
9. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี 
10. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายความเสีย่งย้อนหลงั 1 ปี 
11. ก าหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 

ทัง้นี ้ในปี 2561 ไมม่ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เนื่องจากไมม่ีการแตง่ตัง้กรรมการรายใดที่เป็นกรรมการใหม ่ 
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การสรรหาผู้บริหาร 

 การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้นในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม  มี

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัต าแหน่งและหน้าที่

ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  โดยการ
คดัเลอืกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบคุคลของฝ่ายบริหารทนุมนษุย์และพฒันาองค์กร 

 
แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งและแผนการพัฒนาผู้ บริหารระดับสูง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบคุลากรให้มี
ความพร้อมสบืทอดงานในต าแหนง่ที่ส าคญั โดยมีแนวทางด าเนินการดงันี ้

„ คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วมกนัวางแผนการสบืทอดต าแหนง่งานส าหรับผู้บริหารระดบัสงู
ในต าแหน่งรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่และผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยมีการก าหนดทักษะ ความรู้
ความสามารถ และศกัยภาพของบคุคลที่จะเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่งาน 

„ กรรมการผู้จดัการใหญ่ก ากบัดแูลการอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถของผู้สบืทอดต าแหนง่งานด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การมอบหมายงานพิเศษ การหมุนเวียนงาน เพื่อเสริมสร้างทกัษะที่จ าเป็นและเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้บริหารส าหรับการสบืทอดต าแหนง่งาน  

„ กรรมการผู้จดัการใหญ่ฯ มีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูและรายงานผลการพฒันาตาม
แผนพฒันารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั 

„ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานสรุปผลการด าเนินงานเก่ียวกับแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหารระดบัสงูให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั 

 
8.3 บุคลากร 

บริษัทฯ มีจ านวนพนกังานทัง้สิน้ 4,911 คน ในปี 2561 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนพนกังานสอดคล้องกบัทิศ
ทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  
รวมทัง้มีการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในหวัข้อ “การบริหารจดัการและสร้าง
ความผกูพนักบับคุลากร” ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนยัส าคญั 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

CPN ได้ก าหนดแผนงานการบริหารจดัการและสร้างความผกูพนักบับคุลากร  โดยมีแนวทางในการบริหารจดัการ
ตามที่ได้น าเสนอใน www.cpn.co.th / การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การดแูลผู้มีสว่นได้เสีย / การบริหารจดัการและสร้าง
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ความผกูพนักบับคุลากร/ การบริหารจดัการและผลการด าเนินงาน โดยในปี 2561 ยงัคงตัง้เป้าหมายในการเป็นองค์กรใน
หวัใจพนกังาน หรือ Employer of Choice และแบ่งกลยทุธ์การบริหารจดัการออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

 
1. การสรรหาและการรักษาบุคลากร 

1.1 การสรรหาและการว่าจ้าง 
CPN ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการบคุลากรโดยยึดหลกับรรษัทภิบาล  ค านึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม

และความเสมอภาคตามหลกัสิทธิมนษุยชน เปิดโอกาสให้กบัทกุคน ทกุเพศ ทกุเชือ้ชาติ โดยไม่แบ่งแยกพืน้ฐานของแต่ละ
ปัจเจกบคุคล ทัง้การสรรหา การว่าจ้าง และการประเมินผลการปฏิบตัิงานในปี 2561 CPN ได้ริเร่ิมการส ารวจความพึง
พอใจต่อแบรนด์ CPN ในฐานะการเป็นองค์กรในหวัใจในกลุม่ผู้สนใจสมคัรงาน  และมีผลการส ารวจความพึงพอใจใน
ระดบัร้อยละ 94  

ในปี 2561 CPN ว่าจ้างพนกังานใหม่ทัง้สิน้ 1,108 คนโดยเปิดรับสมคัรพนกังานใหม่ที่มีภมูิล าเนาตามภมูิภาค
และเปิดโอกาสให้พนกังานโอนย้ายกลบัภมูิล าเนา พบว่ามีจ านวนพนกังานขอโอนย้ายไปโครงการใหม่ 1 แห่ง คือเซ็นทรัล 
ภเูก็ต ฟลอเรสต้า คิดเป็นร้อยละ 16 ของจ านวนพนกังานทัง้หมดในโครงการ สง่ผลให้ยอดรวมจ านวนพนกังานใหม่และ
จ านวนพนกังานที่ขอโอนย้ายกลบัภมูิล าเนา คิดเป็นร้อยละ 23 ของพนกังานทัง้หมด  

 
*ไม่รวมจ านวนพนักงานขอโอนย้าย 
 

ทัง้นี ้ ในการวางแผนจดัการอตัราก าลงัคนและการสรรหานัน้  ได้น าประเด็นความเสี่ยงในด้านการสรรหาและ
รักษาบคุลากรมาร่วมพิจารณาด้วย สง่ผลให้มีการเพิ่มเติมและด าเนินแผนงานในการสรรหาต่อเนื่องจากปี  2560 ดงันี ้
 

 การสรรหาพนกังานรุ่นใหม่-รุ่นมิลเลนเนียล ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์และแพล็ตฟอร์มการสรรหาซึ่งเป็นช่องทางการ

สื่อสารที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล  เช่น ลิงค์อิน เฟสบุ๊ค ช่องทางออนไลน์ของกลุม่

เซ็นทรัล และ ในปี 2561 ได้เปิดตวัซีพีเอ็นไลน์ส าหรับการสมคัรงานอย่างเป็นทางการ  โดยแบ่งการเข้าถึงข้อมลู

ต าแหน่งงานที่เปิดรับออกเป็น 5 ภมูิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนในระยะเร่ิมแรกจ านวน  4,700 คน 
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ภายหลงัการด าเนินการพบว่าการสื่อสารผ่านช่องทางดงักลา่วยงัไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ในการสื่อสารแบบสอง

ทางเท่าที่ตัง้เป้าหมายไว้ จึงศึกษาช่องทางสรรหาออนไลน์ระดบัสากลเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน

ต่างประเทศ ทัง้นี ้ในปี 2561 ได้รับพนกังานใหม่รุ่นใหม่อายรุะหว่าง 18-30 ปี จ านวน 715 คน คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 65 ของพนกังานที่รับใหม่ในปี 2561 สง่ผลให้สดัสว่นโดยรวมของพนกังานรุ่นมิลเลนเนียลเป็นร้อยละ  39 

ของพนกังานทัง้หมดในองค์กร 

 โครงการ Work Integrated Learning หรือ WIL โครงการบรูณาการการเรียนการสอนเข้ากบัการท างานจริง  ใน

ความร่วมมือระหว่าง CPN กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จดัขึน้เป็นรุ่นที่ 2 

ต่อเนื่องนบัจากรุ่นแรกเมื่อปี 2558 โดยเปิดรับสมคัรนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขัน้

สงู (ปวส.) เข้าปฏิบตัิงานจริงกบั CPN ควบคู่กบัการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีเป็นเวลา 3 ปี นกัศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง พร้อมประยกุต์ประสบการณ์ที่ได้ในการเรียนกบัอาจารย์

ประจ า รายวิชาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้ตรงกบัการใช้จริงในอตุสาหกรรม  รวมทัง้ได้รับเบีย้เลีย้งและ

สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกบัพนกังานระดบัเจ้าหน้าที่ทัว่ไป ผลสมัฤทธ์ิของโครงการวดัได้จาก

นกัศึกษารุ่นแรกจ านวน 12 คน ได้ท า สญัญาบรรจุเป็นพนกังานของ CPN จากจ านวนทัง้หมด 14 คน และเสียง

ตอบรับที่ดีจากตวันกัศึกษา พนกังาน CPN ที่เป็นครู พี่เลีย้ง และครูที่ปรึกษา โดยทกุฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่ง

กนัและกนั 

 โครงการนกัการตลาดรุ่นใหม่ หรือ Marketing Next GEN โครงการรับสมคัรนกัศึกษาจบใหม่ อายไุม่เกิน 27 ปี ที่

มีศกัยภาพและรักในงานการตลาด เข้าท างานแบบฝึกอบรมและเรียนรู้ในงาน (On the Job Training: OJT) ซึ่ง

เร่ิมขึน้ในปี 2560 นัน้ พบว่าอตัราการลาออกของพนกังานที่อยู่ในโปรแกรมดงักลา่วมีนยัส าคญัดงันัน้  ในปี 2561 

จึงได้พกัโครงการเพื่อท าการทบทวนแนวทางการรับสมคัรและการหมนุเวียนงานใหม่ให้เหมาะสมกบัไลฟ์สไตล์

และความต้องการของคนรุ่นมิลเลนเนียล 

 โครงการผู้บริหารรุ่นใหม่กลุม่เซ็นทรัล หรือ Central Group Management Associate (MA) โครงการสร้าง

ผู้บริหารรุ่นใหม่จดัโดยกลุม่เซ็นทรัล เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศกัยภาพและผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมท างานจริง  

และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างรวดเร็วในสามกลุม่ธุรกิจ  ได้แก่ กลุม่ค้าปลีก กลุม่บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ

กลุม่การบริหารแบรนด์ซึ่งด าเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2561 CPN รับบคุลากรจากโครงการดงักลา่ว

บรรจุเป็นพนกังาน CPN และอยู่ระหว่างการหมนุเวียนงานในบริษัทฯ แล้วทัง้สิน้ 12 คน 

 โครงการผู้จดัการทัว่ไปฝึกหดั (General Manager Trainee หรือ GM Trainee) โครงการรับสมคัรและพฒันา

ผู้บริหารในระดบัผู้จดัการศนูย์การค้าจากพนกังานภายในเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของ  CPN ซึ่งด าเนินการ

ต่อเนื่องนบัจากปี 2550 ผู้ที่สนใจในโครงการดงักลา่วจะต้องผ่านกระบวนการคดักรอง  3 รูปแบบ คือ การสอบ

ข้อเขียน การสอบ สมัภาษณ์ และการสอบประเมินภาวะผู้น า ภายหลงัผ่านการคดัเลือกบคุลากรจะได้รับการ

พฒันาอบรมในรูปแบบห้องเรียนจ านวน 20 หลกัสตูรทัง้ในด้านความรู้เร่ืองงาน กระบวนการและการพฒันา
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ภาวะผู้น า และรูปแบบการลงปฎิบตัิหน้างานจริงในสาขาโดยมีผู้จดัการทัว่ไปประจ าสาขาเป็นพี่เลีย้งสอนงาน  

นอกเหนือจากโครงการ GM Trainee แล้ว CPN ยงัพฒันาหลกัสตูรการอบรมและสอนงานผู้จดัการมือใหม่แบบ

เร่งรัด โดยด าเนินการสอนหลกัสตูรเดียวกบั GM Trainee ให้กบัผู้จดัการทัว่ไปที่รับเข้ามาใหม่ภายในระยะเวลา 

3 เดือน โดยในปี 2561 มี GM Trainee ในโปรแกรมทัง้สิน้ 4 คน 

 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณโครงการต่ออายกุารท างานของบคุลากรที่ใกล้เกษียณเป็นรายปี หรือราย 

2 ปี ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นของงานและความเต็มใจร่วมกนัทัง้ฝ่ายลกูจ้างและนายจ้าง  โดยพิจารณาต่ออายกุาร

ท างานออกไปจนถึงอายุ 65 ปี ซึ่งปัจจุบนัมีบคุลากรในโครงการดงักลา่วจ านวน 6 คน 

1.2 การรักษาและสร้างความผกูพนัพนกังาน 
CPN ยึดหลกับรรษัทภิบาลในการดแูลพนกังาน เพื่อให้ได้รับสวสัดิการที่เหมาะสม และสามารถแข่งขนัได้กบั

ตลาดแรงงานทัว่ไป โดยความแตกต่างทางเพศสภาพ เชือ้ชาติ และความทพุพลภาพทางร่างกายไม่สง่ผลต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนและการเลื่อน ต าแหน่งของพนกังาน อีกทัง้ยงัเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากพนกังาน และให้สิทธิเสรีภาพ
พนกังานในการท าธุรกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนัตามแนวทางปฏิบตัิของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

 ความผกูพนัของพนกังาน CPN ประเมินความผกูพนัของพนกังานภายใต้ชื่อ “CG Voice” หรือ Central Group 

Voice (โครงการ Power of Voice เดิม) ตามกรอบการประเมินความผกูพนัของพนกังานสูก่ารเป็นองค์กรใน

หวัใจพนกังาน(Employer of Choice) ของบริษัทเอออน ฮิววิท (Aon Hewitt) ซึ่งท าการประเมินใน 2 มิติ คือ 

ปัจจยัขัน้พืน้ฐาน 4 หมวด และปัจจยัที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 3 หมวด ทัง้นี ้มีการปรับวิธีการค านวณคะแนน

ให้สามารถเทียบเคียงกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัได้ชดัเจนมากขึน้  

โดยในปี 2561 มีพนกังานที่ร่วมท าแบบประเมินร้อยละ 88 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด และได้คะแนนความ

ผกูพนัของพนกังานร้อยละ 73 ซึ่งจดัอยู่ในระดบั Top quartile ของกลุม่ธุรกิจเดียวกนัในระดบัโลก ผลการ

ประเมินความผกูพนัและปัจจยัที่สง่ผลต่อคะแนนความผกูพนัจะถกูน าไปวิเคราะห์และพฒันาแผนงานยกระดบั

ความผกูพนัของบคุลากรโดยทีมงานด้านทรัพยากรมนษุย์  และผู้บริหารสงูสดุของแต่ละฝ่าย และรายงานต่อ

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ระดบัองค์กร  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ตามล าดบั 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาส าหรับปี  2562 ให้ความส าคญักบัปัจจยัที่สง่ผลต่อการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะหมวดการท างานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีสว่นช่วยในการท างาน  และแบ่ง

การวิเคราะห์แผนตามอายงุานและอายขุองพนกังาน เพื่อพฒันาแผนสร้างความผกูพนัให้ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของ

คนต่างยคุสมยั โดยเฉพาะรุ่นมิลเลนเนียล 

 การขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรตามค่านิยม I„CARE โดยด าเนินการผ่าน 3 รูปแบบ คือ การใช้สื่อ การมีสว่น

ร่วม และการเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร 

- การใช้สื ่อและการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร  เช่น วารสารพนกังาน-

Admired โปสเตอร์-AdmiredPlus วิทยเุสียงตามสาย-CPN Radio และสื่อโทรทศัน์ภายในองค์กร-
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CPN Channel และสื่อสงัคมออนไลน์และแอปพลิเคชนั “ซีพีเอ็น เจน-วี หรือ CPN GEN WE” ซึ่งผล

ตอบรับอยู่ที่ร้อยละ 97.5 โดยเน้นการสื่อสารในเร่ืองการรับมือกบัความเปลี่ยนแปลง  การท างานใน

ออฟฟิศรูปแบบใหม่ เป็นต้น 

- การมีสว่นร่วมผ่านการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ประจ าปี กิจกรรมวนัครอบครัว 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสนัทนาการนอกเวลาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์พนกังานที่มีความชอบแตกต่างกัน 

อาทิ กิจกรรมออกก าลงัด้วยการเต้นซุมบ้า การเลน่โยคะ การออกก าลงัแบบมอร์ทลั คอมแบทการออก

ก าลงัแนวใหม่แบบผสมผสาน Piloxing การวิ่ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เช่น การเก็บเงินเตรียมพร้อม

ส าหรับการเกษียณ การเตรียมตวัในเร่ืองอาหารการกินและการออกก า ลงัส า หรับคนเกษียณ กิจกรรม

นวดส า หรับพนกังานที่มีปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม กิจกรรมแต่งหน้าเค้กวนัแม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต 

เป็นต้น รวมไปถึงการให้พนกังานได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการในเร่ืองหลกับรรษัทภิบาล            

การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนัและการติดสินบน เพื่อให้พนกังานเข้าใจหลกัการ กฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เก่ียวข้องและร่วมกนัเป็นเครือข่ายในการสงัเกตและรายงานหากพบเหตกุารณ์ที่เข้าข่ายการประพฤติ

มิชอบ ซึ่งในปี 2561 ด าเนินการจดัอบรม 2 ครัง้ มีจ านวนพนกังานระดบัจดัการเข้าร่วมอบรมจ านวน 

85 คน ผลจากการอบรมพบว่าพนกังานที่เข้าอบรมพึงพอใจและเห็นว่าเนือ้หาเป็นประโยชน์  สามารถ

น าไปปฏิบตัิได้จริงที่ร้อยละ 97 

- การเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ผ่านผู้น าต้นแบบ “SD Champion” เพื่อผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรม 

“ซื่อสตัย์ มีน า้ใจ” ในองค์กร และต่อยอดสูก่ารจดักิจกรรม “CPN Step 2 Share ก้าวเพื่อการแบ่งปัน” 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้บริหาร SD Champion ร่วมท ากิจกรรมอาสาและบริจาคเงินให้กบัมลูนิธิ โดยปี 

2561 ได้ด า เนินกิจกรรมกบัมลูนิธิศิริราชและมลูนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินปูถมัภ์

นอกจากนัน้ ยงัมีการแต่งตัง้ทตูวฒันธรรมรุ่นที่สอง หรือ I„CARE Agent จากผู้บริหารระดบักลาง 

จ านวน 5 ท่าน เพื่อเป็นตวัแทนองค์กรในการเผยแพร่ ผลกัดนั และสนบัสนนุค่านิยมทัง้ห้าด้านของ 

CPN และกลุม่เซ็นทรัล ให้พนกังานรู้จกั เข้าใจ และประพฤติปฏิบตัิเพื่อปลกูฝังค่านิยมดงักลา่ว          

สูว่ฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และผกูพนัพนกังานไว้ด้วยกนั 

 

2. การพัฒนาผู้น าและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2.1 การพฒันาผู้น า 
CPN ด าเนินการตามโครงการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับกลุม่บคุลากรที ่มีศกัยภาพสงูและ

ความสามารถโดดเด่นตัง้แต่ระดบัหวัหน้างานถึงระดบัผู้จดัการอาวโุสจากที่ด าเนินการไว้เมื่อปี  2560 จ านวน 155 คน โดย
ก าหนดให้บคุลากรแต่ละท่านในโครงการดงักลา่วพฒันาแผนการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพรายบคุคล (Individual 
Career Development Plan: ICDP) โดยใช้แนวทางในการพฒันาที่บคุลากรแบบ 70:20:10 คือ เรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง
หน้างานร้อยละ 70 จากการสอนโดยหวัหน้างานร้อยละ 20 และจากการอบรมร้อยละ 10 ซึ่งพบว่าในปีที่ผ่านมา หลกัสตูร
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ที่บคุลากรต้องการพฒันาตนเองเพิ่มขึน้สองอนัดบัแรกคือเร่ืองภาวะผู้น า และความรู้เฉพาะสายงาน นอกจากนัน้ ยงัมีการ
ติดตามความคืบหน้าการพฒันาบคุลากรแต่ละท่านจากแผนการพฒันาที่ก าหนดไว้ทกุ  ๆ ไตรมาสรวมถึงการประเมิน
ศกัยภาพภาวะผู้น าแบบ 360 องศาเพื่อวดัผลการพฒันาตลอดทัง้ปี โดยปี 2561 โครงการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ มี
การด าเนินการติดตามให้บคุลากรที่เข้าร่วมโครงการดงักลา่วได้พฒันาตามแผนที่ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ  81 และมี
จดัการประเมินศกัยภาพภาวะผู้น าแบบ 360 องศาเพื่อวดัผลการพฒันาคิดเป็นร้อยละ 55 ของพนกังานกลุม่เป้าหมายที่
ก าหนดทัง้นี  ้ ได้มีการขยายแผนการพฒันาผู้น าดงักลา่วไปยงักลุม่ผู้บริหารระดบัต้นตัง้แต่ระดบัหวัหน้างานถึงผู้บริหาร
ระดบัสงูคือระดบัผู้อ านวยการทัว่ทัง้องค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตวัทางธุรกิจและการเกษียณอายขุอง
พนกังานในระดบับริหารโดยบคุลากรในกลุม่ดงักลา่วจะต้องจดัท าแผนพฒันาความก้าวหน้ารายบคุคล (Individual 
Development Plan: IDP) ตามข้อแนะน าหลกัสตูรและวิธีการที่ทางฝ่ายบริหารทนุมนษุย์ได้จดัเตรียมไว้ให้  เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความเป็นแบบแผนในการพฒันาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  โดยในปี 2561 CPN จดัท าแผนการพฒันาผู้น า 
ระดบักลาง โดยด า เนินการให้พนกังานกลุม่ดงักลา่วจดัท า แผนพฒันาความก้าวหน้ารายบคุคลคิดเป็นร้อยละ 95 

 
2.2 การพฒันาบคุลากร 
CPN ยงัยึดแนวทางในการพฒันาบคุลากรแบบ70:20:10 โดยมีสดัสว่นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิงานจริง  (On 

the Job Training: OJT) ร้อยละ 70 การให้ค าแนะน าและการสอนงานจากผู้บงัคบับญัชาร้อยละ20 และการอบรมใน
ห้องเรียนร้อยละ 10 ตามล าดบั โดยก าหนดหลกัสตูรการพฒันาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารและ
จดัการ ความรู้เฉพาะสายงาน การพฒันาความเป็นผู้น า และอื่น ๆ โดยในปี 2561 ด าเนินการตามแผนการจดัการอบรม
ทัง้สิน้ 477 หลกัสตูร เป็นหลกัสตูรการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 4 มีบคุลากรเข้าอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ทัง้การ
อบรมในห้องเรียนและการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากปี 2560 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
จดัการฝึกอบรมโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 92 (คงที่เมื่อเทียบกบัปี 2560) และจ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลี่ยของบคุลากร CPN 
เท่ากบั 26.7 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

นอกจากนัน้ CPN ยงัเปิดโอกาสให้กบับคุลากรทัว่ทัง้องค์กรที่ประสงค์จะพฒันาตนเองในระดบัอดุมศึกษา  
สามารถสมคัรเพื่อขอรับทนุเรียนต่อวุฒิปริญญาโทของทางกลุม่เซ็นทรัลได้ โดยมีผลผกูมดั2 ปี ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกจะต้อง
สอบสมัภาษณ์กบัคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณาในด้านมศันคติ และความมุ่งมัน่ในการน าความรู้มาใช้ในการ
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พฒันาตนเอง บริษัท และสงัคมต่อไป โดยในปี 2561 มีบคุลากรที่ได้รับทนุเรียนต่อปริญญาโททัง้สิน้จ านวน 4 คน รวมเป็น 
11 คนนบัแต่มีการเปิดให้ทนุตัง้แต่ปี 2559 

 

 
2.3 การจดัการองค์ความรู้และการพฒันานวตักรรมภายในองค์กร 
CPN เล็งเห็นถึงศกัยภาพของบคุลากรที่ช านาญ และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเฉพาะด้าน เช่น งานเทคนิค งาน

ระบบงานการให้บริการ และงานบริหาร จึงด าเนินการสรรหาผู้ เชี่ยวชาญพิเศษดงักลา่วภายใต้โครงการ  “ศนูย์ความเป็น
เลิศ หรือ Center of Excellence” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัการองค์ความรู้องค์กรและถ่ายทอดสูบ่คุลากรที่มี
ศกัยภาพ ปัจจุบนัโครงการดงักลา่วได้สรรหาผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดงักลา่วได้แล้ว  จ านวน 5 คน โดยด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องในสว่นของการสรรหา และจดัหลกัสตูรรวมถึงวิธีการจดัการและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปในปี  2562 
 

3. การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงู  CPNได้ท าการปรับปรุงมาตรฐานค่างานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามแผนงานที่ก าหนด โดยใช้เคร่ืองมือและแนวทางการจดักลุม่ต าแหน่งงานของกลุม่เซ็นทรัล  เร่ิมจากสายงาน
ที่มีนยัส าคญัก่อนแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 84 และคงระบบการประเมินผลงานพนกังานในสองมิติ คือ ประเมินผลการ
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ปฎิบตัิงานรายปีตามดชันีชีว้ดัระดบัองค์กร ระดบัฝ่าย และระดบัแผนกลดหลัน่ตามล าดบัและประเมินผลพฤติกรรมราย
คร่ึงปีที่สอดคล้องกบัค่านิยมองค์กร I„CARE โดยผลประเมินที่ได้จะน ามาใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนสั
ประจ าปี รวมทัง้ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง และการจดัเตรียมแผนพฒันารายบคุคลในปีถดัไปต่อไป 

CPN บรูณาการประเด็นความเสี่ยงและความยัง่ยืนในเร่ืองการน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานรายบคุคลเพิ่มขึน้ในแผนงาน เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรในหวัใจพนกังานโดยด าเนินตามแผนพฒันาสถานที่และ
บรรยากาศการท างานเป็น“สมาร์ทออฟฟิศ” (Smart Office) เพื่อให้บคุลากรได้ท างานในบรรยากาศที่ทนัสมยั คลอ่งตวั 
และตรงกบัลกัษณะงานและไลฟ์สไตล์มากขึน้ โดยแบ่งเป็น 3 เฟส ก าหนดเสร็จภายใน 2 ปีนบัจากปี 2561 (ไม่รวมช่วงท า
การส ารวจและศึกษาโครงการ) โดยในปี 2561 ได้ท าการปรับปรุงสถานที่ท างานในส านกังานใหญ่ซึ่งแล้วเสร็จร้อยละ  75 
โดยปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้ถกูหลกัสรีรศาสตร์โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเก้าอีน้ัง่  โต๊ะ และตู้ ให้เหมาะกบัลกัษณะการใช้
งาน และดทูนัสมยั มีการปรับระบบโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น สญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
เพื่อให้เหมาะกบัการท างานที่เคลื่อนที่และเปลี่ยนสถานที่ท างานปรับระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้สามารถ
ประชุมทางไกลเช่ือมต่อได้ทัง้หน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เป็นต้น 

ความปลอดภยัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ CPN ค านึงถึงเพื่อวดัประสิทธิผลขององค์กร พนกังานประจ ารวมทัง้พนกังาน
รับเหมาช่วงต้องยึดถือ และปฏิบตัิตามนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของ  CPN11 โดยในปี 2561 ได้
ศึกษาและเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อขอรับรองมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน  ISO 45001 
ในสองโครงการ คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 อีกทัง้ได้ด าเนินการตาม
กฎหมายก าหนด โดยจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการท างานทัง้ในระดบั
องค์กรและในระดบัสาขาตามล าดบั มีจ านวนพนกังานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทัง้สิน้ 370 คน โดยแยกเป็นตวัแทน
นายจ้างจ านวน 206 คน และเป็นตวัแทนลกูจ้างจ านวน 164 คนคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของพนกังานทัง้หมด (ไม่รวมพนกังาน
สญัญาจ้าง) 

นอกจากนัน้ ยงัจดัให้มีการอบรมบคุลากรเพื่อเพิ่มความเข้าใจและทกัษะด้านการดแูลรักษาความปลอดภยัสาธารณะ  
และบคุคล อาทิ การอบรมป้องกนัและดบัเพลิงขัน้รุนแรง การดแูลเคร่ืองจกัรใหญ่ เช่น ปัน้จัน่ เป็นต้น การดแูลความ
ปลอดภยัระบบไฟฟ้า การดแูลความปลอดภยัทางน า้ การท างานอย่างปลอดภยัในที่อบัอากาศและที่เสี่ยงภยั  การปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น หลกัสตูรการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั ISO 45001 และ 5 ส. เป็นต้น โดยรับการอบรมจาก
วิทยากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กรรวมทัง้สิน้16 หลกัสตูร มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 1,263 คน (นบัซ า้คน) คิดเป็นร้อยละ 26 
ของพนกังานทัง้หมด 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ด้วยเช่ือว่าการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ยืนได้  คณะกรรมการ

บริษัทจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ โดยก าหนดไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณและ

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ” เพื่อเป็นรากฐานของการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนว

ปฏิบตัิดงักลา่วให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัอยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิ

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการเสมอมา รวมทัง้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

และปลกูฝังเป็นวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 
หลักบรรษัทภบิาล 

บริษัทฯ ก าหนดหลกับรรษัทภิบาลไว้ทัง้หมด 6 ประการ เพื่อให้การปฏิบตัิงานของบคุลากรทกุคนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
และสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 ซื่อสตัย์ สจุริต 

 เปิดกว้าง โปร่งใส 

 ให้ความเสมอภาค 

 ให้ความเป็นธรรม 

 ยดึมัน่ค าสญัญา 

 ใสใ่จดแูลสงัคม 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการโดยระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “หลกัการก ากบัดแูลกิจการ” ซึ่งอยู่ใน

คูม่ือจรรยาบรรณฯ ของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการดแูลและรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายดงันี  ้

 มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซบัซ้อนไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ ถือหุ้นไขว้  และไม่มี

โครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่ได้รับผลตอบแทนครบถ้วน 

 ดแูลและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ ถือหุ้นรายบคุคล นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้น

ต่างชาติได้รับสิทธิพืน้ฐานและการปฏิบตัิในการรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขาย

หรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมลูข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมตัิการเข้าท า

รายการที่ส าคัญ สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท สทิธิในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี สิทธิในการได้รับสว่นแบ่ง

ก าไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการดสินใจของบริษัทฯ  ที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงใน

ปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ 
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 เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเร่ืองต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยค านึงถึงความเท่าเทียมกนัในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้

สทิธิและความสะดวกในการใช้สทิธิดงักลา่ว โดยไมก่ระท าการใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัสทิธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ

บริษัทฯ หรือปิดกัน้การติดตอ่สือ่สารระหวา่งผู้ ถือหุ้นด้วยกนั 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ยึดหลกัการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตัิ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้น

รายบคุคล นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

 มีระเบียบบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เร่ืองการควบคมุเก่ียวกบัสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

เพื่อปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดเปิดเผยไว้

ในหวัข้อ “การก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน” 

 น าเสนอรายละเอียดของรายการที่เก่ียวโยงกนัซึ่งอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ถึงเกณฑ์ทุกครัง้  และมีการ

เปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคับที่ก าหนด รายละเอียดเปิดเผยไว้ใน

หวัข้อ “การก ากบัดแูลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์” 

 ด าเนินการตามหลกัการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  โดยน าหลกัการที่เก่ียวข้องมา

ปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ตัง้แต่ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลงัการประชุม ส าหรับการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 จดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชัน้ 23 โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 249 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 1,609 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้น
ทัง้ที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 85.47 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 4,488,000,000 หุ้น มี
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ10 คน จากกรรมการทัง้หมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เลขานกุารบริษัท และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกนั ทัง้นี ้
รายละเอียดการด าเนินการประชมุมีดงันี ้

 

ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายบคุคลสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น  และจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้น

รายบคุคลมีสว่นในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ระหว่างวนัที่ 29 กนัยายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 รวมถึง

การให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมโดย

หลกัเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกบัการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคล  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้
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เป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด

เสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 จดัท าจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 16 มีนาคม 2561 ลว่งหน้าก่อนวนั

ประชุมมากกว่า 30 วนั และจัดสง่จดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า  21 วนั 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเอกสารลว่งหน้าก่อนวนัประชมุและมีเวลาศึกษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ 

 ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชีแ้จงข้อเท็จจริงและเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย 

1) วาระการแต่งตัง้กรรมการ ได้ให้ข้อมลูของผู้ ได้รับการเสนอแต่งตัง้ ได้แก่ ช่ือ อาย ุประเภทกรรมการ ต าแหน่งใน

บริษัทฯ การศกึษา การอบรม/สมัมนาหลกัสตูรกรรมการ ประสบการณ์ การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นและกิจการ

ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัทฯ วนัท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่ และการเข้าร่วมประชมุใน

ฐานะกรรมการชดุตา่ง ๆ  ในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมลูอื่น ๆ เช่น การท ารายการท่ีอาจเกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับนโยบาย จ านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม

ต าแหนง่และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3) วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี ความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบญัชี จ านวนปีที่ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี 

โดยแสดงคา่สอบบญัชีแยกจากคา่บริการอื่น 

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินที่ขออนมุตัิ เปรียบเทียบกบั

จ านวนเงินท่ีจ่ายในปีก่อน 

 ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทันหัน  รวมทัง้ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปลีย่นแปลงข้อมลูที่ส าคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

 อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะในการประชุมผู้ ถือหุ้นไป

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น สว่นหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์

โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายชื่อพร้อมประวตัิของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉนัทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวม 

1,396 ราย มอบอ านาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบอ านาจในการออกเสียงแทน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

- มอบอ านาจให้นายไพฑรูย์ ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 918 ราย 
- มอบอ านาจให้นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการตรวจสอบ จ านวน 98 ราย 
- มอบอ านาจให้นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการตรวจสอบ จ านวน 315 ราย 
- มอบอ านาจให้นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการตรวจสอบ จ านวน 65 ราย 
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วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ก าหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุ 2 ชัว่โมง โดยได้น าระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมา

ใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพื่อความถกูต้อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ของข้อมลู 

 ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียง ทัง้นี ้

บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามญั 

 ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบ 

 น าบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยจดัท าบตัรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้

ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร 

 ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระ

การเลอืกตัง้กรรมการ 

 มีการแสดงผลสรุปการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบทกุวาระตามล าดบั 

 ด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามล าดบัวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องและโปร่งใสตามข้อ

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและเป็น

พยานตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเร่ิมการประชมุไปแล้ว โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่ยงั

ไมไ่ด้พิจารณาลงมติได้ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่  โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธาน

คณะกรรมการชดุยอ่ยครบทกุชดุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงู เลขานกุารบริษัท และผู้สอบบญัชี เข้าร่วม

ประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 น าสง่มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัประชมุ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น

ที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมบนัทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับใน

รูปแบบแผน่ VCD ได้ที่ส านกัเลขานกุารบริษัท 

 ให้ความส าคญักบัคณุภาพของรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยบนัทกึสาระส าคญัตา่ง ๆ ประกอบด้วย 

- รายช่ือพร้อมต าแหนง่ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

- สทิธิและวิธีการในการออกเสยีงลงคะแนน และการใช้บตัรลงคะแนน 

- ค าถามและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น และค าชีแ้จงของกรรมการหรือฝ่ายจดัการ 

- มติที่ประชมุและผลของคะแนนเสยีงในทกุวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงอยา่งชดัเจน 

 จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ภายใน 14 วนั นบั

จากวนัประชมุ และน าสง่ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่ก าหนด 
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 แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัการประชมุภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้ 

 เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นผา่นการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ

เป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมินคณุภาพ AGM ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ร่วมกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมินคณุภาพครอบคลมุขัน้ตอนต่าง ๆ ในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม และภายหลงัวนั
ประชมุ 

1. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายโดยยดึหลกัผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน มีการก าหนดเป็นนโยบาย
และบทบาทต่อผู้มีสว่นได้เสียไว้อย่างชดัเจนใน “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” สรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถอืหุ้น 

 สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่คงเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยัง่ยืน  โดยมีผลประกอบการที่ดีและมี

ประสทิธิภาพ 

 เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูที่จ าเป็นโดยเทา่เทียมกนั เปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องตามความเป็นจริง 

 ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้กลา่วไว้ในหวัข้อ “สิทธิของผู้ ถือหุ้น”

และ “การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั” 

พนักงาน 

 ก าหนดนโยบายในการดแูลและปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้

โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและ

ทรัพย์สนิของพนกังาน 

 ก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลที่ไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน  เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ตลอดจนให้ความเคารพในสทิธิมนษุยชนตอ่พนกังานทกุระดบัเสมอมา 

 สง่เสริมความรู้พนกังาน จดัอบรมในหวัข้อตา่ง ๆ ที่ส าคญัและจ าเป็นตอ่การท างาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมในหวัข้อ

เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน หลกัสตูรด้านสิ่งแวดล้อมและการอนรัุกษ์

พลงังาน ตลอดจนการฝึกอบรมด้านการก ากบัดแูลกิจการและการต่อต้านการทจุริตแก่พนกังานและพนกังานใหม่

อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนัน้ ยงัพฒันาและจดัหลกัสตูรความรู้เฉพาะทางในงานของแต่ละสายงาน ทัง้ความรู้ด้านการ

พฒันาและบริหารศนูย์การค้า และความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานของสายงานต่าง ๆ ด้วย เช่น ฝ่ายขายฝ่าย

การตลาด ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ และฝ่ายพฒันาธุรกิจ เป็นต้น 
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 จดัให้มีโครงการเตรียมความพร้อมในการพฒันาพนกังานที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง

งานในอนาคต อาทิ ต าแหน่งผู้จดัการทัว่ไปศนูย์การค้า ต าแหน่งงานแผนกงานระบบของศนูย์การค้า ผ่านโครงการ

บรูณาการการเรียนกบัการท างานร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 จดัให้มีการประเมินศกัยภาพพนกังานทกุระดบั เพื่อค้นหาพนกังานที่มีศกัยภาพสงูมาพฒันาให้เติบโตเป็นผู้บริหาร

ขององค์กรในอนาคต รวมถึงเพื่อให้ผู้บงัคบับญัชาได้วางแผนพฒันาพนกังานให้สอดคล้องกบัระดบัศกัยภาพเพื่อให้มี

ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกบัระดบัต าแหน่งงาน และสร้างความพร้อมส าหรับการเติบโตในระดบัต าแหน่งที่

สงูขึน้ตอ่ไป 

 จดัให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีเพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาผลตอบแทน เช่น การปรับ

ขึน้เงินเดือน การให้โบนสั โดยสดัสว่นของตวัชีว้ดัจะขึน้อยูก่บัลกัษณะงานและพฤติกรรมที่แสดงออกของพนกังาน

แตล่ะระดบั 

 ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ  ทุกระดบั โดยก าหนดโครงสร้าง

คา่ตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนสั ให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และผล

การด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “การบริหารจดัการเพื่อความ

ยัง่ยืน” 

 เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังาน และมีการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัด้วยความเป็นธรรมโดย

ไม่เลือกปฏิบตัิ นอกจากนี ้ บริษัทฯ สนบัสนนุการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัพนกังานหรือตวัแทน

พนกังานในการน าเสนอข้อมลูแก่ผู้มีอ านาจในการตดัสนิใจของบริษัทฯ เก่ียวกบัการปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างาน

เพื่อให้เกิดการพฒันาร่วมกนั 

 จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามความสมคัรใจของพนกังาน  เพื่อสนบัสนุนให้พนกังานมีเงินทุนส ารองในยาม

เกษียณหรือลาออก 

 จดัให้มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความสมคัรใจของพนกังาน  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนพนกังานในพิธี

ฌาปนกิจ 

ร้านค้าและลูกค้า 

 สร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ความปลอดภยัต่อสขุภาพ  อนามยั ชีวิต และทรัพย์สิน

ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม โดยมีส านกัสง่เสริมและก ากบัดแูลมาตรฐาน (สสม.) เป็นผู้ควบคมุดแูล

การให้บริการร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขา  โดยปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท างานต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้องกบัร้านค้าอยา่งสม ่าเสมอ 

 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการจดัท าสื่อ

ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่น าภาพหรือเนือ้หาที่ก่อให้เกิดทศันคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสงัคม หรือ

คา่นิยมที่ไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายของบริษัทฯ 
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 พฒันาบุคลากรที่ท าหน้าที่ให้บริการและประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นประจ า  โดยเจ้าหน้าที่ร้านค้า

สมัพนัธ์จะเดินเยี่ยมร้านค้าเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากร้านค้าในแต่ละวนั 

รวมทัง้จดัให้มีเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์เดินตามจดุตา่ง ๆ ภายในศนูย์การค้า เพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถสอบถามหรือ

แนะน าผู้ใช้บริการได้ทนัที 

 ประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานที่ส าคญัอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ และเมื่อบริษัทฯ จะเปิด

ศนูย์การค้าใหมห่รือศนูย์การค้าที่ปรับปรุง จะมีการประชมุร่วมกบัร้านค้าเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบตัิต่าง ๆ และ

วางแผนการตลาดร่วมกนั ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ เช่าได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ เพื่อพฒันา

คณุภาพการบริหารศูนย์การค้าให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับศูนย์การค้าที่เปิดด าเนินการแล้วจะมีการจดัประชุม

ร้านค้าไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 ส ารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลกูค้าอย่างต่อเนื่องทกุปี  เพื่อทราบความต้องการของร้านค้าและ

ลกูค้าอยา่งแท้จริง และน า มาปรับปรุงเพื่อการให้บริการท่ีเป็นเลศิของบริษัทฯ 

คู่ ค้า 

 ปฏิบตัิกบัคูค้่าด้วยความเสมอภาคและค า นงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 

 พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้า และสร้างความเช่ือถือซึ่งกนัและกนั โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบตัิตาม

ระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างซึง่มีการก า หนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน 

 สร้างความร่วมมือกนัด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 ก าหนดขัน้ตอนและเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง  ตามระเบียบการพฒันา

โครงการและบริหารงานก่อสร้าง อาทิ การจดัซือ้จดัจ้างโดยการคดัเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการสอบราคาหรือการประกวด

ราคา หรือการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีการประมลูออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงาน

จดัซือ้กลาง (Pool Procurement) ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยวิธีการจัดซือ้จดัจ้างจะด าเนินการอย่างโปร่งใส ให้

สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ  โดยจะต้องผ่านการคดักรองคณุสมบตัิผู้ที่จะเข้ามา

เป็นคูค้่าโดยการประเมิน Pre-Qualification 

 จดังานประชุมคู่ค้า (Partner Engagement  Meeting) เพื่อพบปะและสื่อสารแผนกลยุทธ์และทิศทางการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ให้คูค้่ารับทราบและด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องและเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกนัอยา่งยัง่ยืน 

เจ้าหนี ้

 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน ไม่น าเงินไป

ใช้ในทางที่อาจกอ่ให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ควบคมุให้มีการช าระคนืเงินกู้และดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมทุก

ประเภทอยา่งครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการ

บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดีของบริษัทฯ 
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 บริษัทฯ สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามที่ระบใุนสญัญาเงินกู้  และ/หรือข้อก าหนดสิทธิ มีการรายงานผล

การปฏิบตัิตามเง่ือนไขให้กบัเจ้าหนีรั้บทราบอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ  โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวตัิผิดนดัช าระหนีแ้ละ

ดอกเบีย้ตอ่เจ้าหนี ้ไมเ่คยมีเหตกุารณ์ที่ท าให้เจ้าหนีก้งัวลใจเร่ืองความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ นอกจากนี ้

บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทยอ่ยตามโครงสร้างการถือหุ้นเทา่นัน้ มิได้ให้การช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทท่ีไม่

มีความเก่ียวข้อง 

คู่แข่งทางการค้า 

 ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรมไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วย

วิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม และไมก่ระท าการใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นหรือคูแ่ขง่ทางการค้า

มุง่สง่เสริมและสนบัสนนุการแลกเปลีย่นข้อมลูที่เป็นประโยชน์กบัธุรกิจด้านพฒันาและบริหารศนูย์การค้าในภาพรวม

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีสว่นช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และประเทศชาติให้ยัง่ยืน 

 การจดัตัง้สมาคมศนูย์การค้าไทยเป็นหนึง่ในความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งบริษัทฯ เป็น

สมาชิกและร่วมเป็นกรรมการของสมาคม ตัง้แต่ปี 2541 โดยบริษัทฯ ช าระค่าสมาชิกให้แก่สมาคมศนูย์การค้าไทย

จ านวน 50,000 บาทตอ่ปี 

 เผยแพร่ข้อมลูของสมาคมฯ ผา่นช่องทางการสือ่สารตา่ง ๆ เช่น การแถลงขา่วและการให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนการ

จดัท าเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจดัสมัมนาของสมาคมฯ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้และข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบั

ธุรกิจศนูย์การค้าที่เป็นประโยชน์และทนัตอ่เหตกุารณ์ตอ่สาธารณชน 

 จัดตัง้คณะท างานชุดย่อยเพื่อติดตามและให้ความเห็นเก่ียวกับกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

ศนูย์การค้าและธุรกิจค้าปลกีตัง้แตปี่ 2558 

 ด าเนินมาตรการด้านความปลอดภยั เช่น การสร้างความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต  และการเชิญ

วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิมาให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภยัในศนูย์การค้า เป็นต้น 

 ผลกัดันมาตรการส่งเสริมทางการค้าเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว  และการสนับสนุนการซือ้สินค้า

ภายในประเทศของคนไทย  โดยมีการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ  เช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น รวมถึงภาคประชาสงัคม และสมาคมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 เข้าร่วมเป็นคณะท างานในโครงการต่าง  ๆ เพื่อผลกัดันและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาค  และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของภาคธุรกิจศนูย์การค้า ภายใต้แนวร่วมสานพลงัประชารัฐ เช่น คณะท างานด้านการ

สง่เสริมการทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมการจดัประชมุและงานแสดงสินค้านานาชาติ (Meetings, Incentive Travels, 

Conventions and Exhibitions - MICE) ของโครงการ Amazing Thai Taste และโครงการจดัท ามาตรฐานอาชีพ

และคณุวฒุิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สนิระยะที่ 2 เป็นต้น 

 ทัง้นี ้ ในปี 2561 สมาคมศนูย์การค้าไทย ร่วมกบัสมาคมค้าปลีกไทย และสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย

ผลกัดนัมาตรการเพิ่มจ านวนจุดคืนภาษีมลูค่าเพิ่มในเมืองหรือ  Downtown VAT Refund for Tourist จนส าเร็จโดย
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รัฐบาลอนมุตัิให้ทดลองตัง้จดุคืนภาษีมลูคา่เพิ่มดงักลา่วได้ทัง้สิน้ 8 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นร้านสะดวกซือ้ 3 แห่ง และ

ศูนย์การค้า 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม  ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม และห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สขุมุวิท โดยเร่ิมทดลองในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 6 เดือน 

มาตรการดงักลา่วเป็นหนึ่งในหกมาตรการที่ CPNและสมาชิกสมาคมศนูย์การค้าไทยร่วมกนัผลกัดนัผ่านกระทรวง

การทอ่งเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลงั และส านกันายกรัฐมนตรีตัง้แต่ปี 2558 เพื่อสนบัสนนุการ

ท่องเที่ยวอย่างมีคณุภาพให้เกิดขึน้ในประเทศไทย โดยตัง้เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการ

จบัจ่ายใช้สอยหรือ Shopping Destination 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 ปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และพยายามยกระดบัการปฏิบตัิให้มีมาตรฐานสงูกว่า

กฎหมายก าหนด เช่น คิดค้นหรือน านวตักรรมอาคารอนรัุกษ์พลงังานมาปรับใช้กบัศนูย์การค้าและอาคารส านกังาน  

ตลอดจนดแูลปอ้งกนัมิให้การด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณุภาพชีวิตของสงัคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสร้างสรรค์สงัคม  ทัง้ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา          

การประหยดัพลงังาน และการรักษาสิง่แวดล้อม 

 ให้ความส าคญักบัการสือ่สารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมไปสูผู่้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย

ในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทัง้ประสบการณ์ไปยงัทกุภาคสว่นของสงัคม 

ภาครัฐ 

 ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุนโยบายภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประเทศ ภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

ตลอดจนมุง่มัน่ด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือ

เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ ริเร่ิมขึน้เอง 

 ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการร่วมตอ่ต้านการทจุริต 

องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม 

 ยกระดบัความร่วมมือและแลกเปลีย่นข้อมลูกบัองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสงัคม เพื่อร่วมกนัพฒันาสงัคมและ

ประเทศชาติให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยค านงึถึงผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนกังานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง  ๆ จึงก าหนดเป็น

นโยบายและแนวปฏิบัติไว้ โดยก าหนดให้มีการวางแผน  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มี

ประสทิธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในส านกังานและสถานประกอบการ เพื่อปอ้งกนัและควบคมุความเสีย่ง

ที่อาจก่อให้เกิดความสญูเสยีอนัเนื่องมาจากอบุตัิเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบตัิงาน ทรัพย์สินสญูหาย

หรือเสยีหาย การปฏิบตัิงานไมถ่กูวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายด้านทรัพย์สนิทางปัญญา และด าเนินธุรกิจโดยสง่เสริมให้บคุลากรปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กฎหมาย

หรือข้อก าหนดที่เก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า 

และทรัพย์สนิทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด โดยก ากบัให้มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผา่นการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทา่นัน้การสง่เสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบตัิงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ

ผู้อื่น 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายเป็นพืน้ฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน โดยมุ่งยกระดบัมาตรฐาน
การปฏิบตัิให้สงูกว่าข้อก าหนดตามกฎหมาย เช่น การศึกษาและปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในช่วงระหว่างศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพฒันาโครงการจนกระทัง่พฒันาโครงการแล้วเสร็จ  และติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่อาจกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ อาทิ กฎหมายผงัเมือง เพื่อไมใ่ห้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดงักลา่วสง่ผล
กระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีนัน้ ๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมายใน
ประเทศที่เข้าไปลงทนุเพื่อให้การลงทนุของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งถกูต้องและโปร่งใส 

บริษัทฯ สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลว่ง

ละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม ตอ่ต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้

ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือก

ปฏิบตัิไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนสง่เสริมให้มีการเฝา้

ระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนษุยชนภายในบริษัทฯ และสง่เสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทนุ คู่ค้า และผู้มีสว่นได้เสีย

ทกุฝ่ายปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการ

ละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยคา่เสยีหายให้ไมต่ ่ากวา่อตัราที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  (CAC) 

เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ 8 แห่ง ประกอบด้วย หอการค้าไทย หอการค้าร่วม

ตา่งประเทศในประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจ

ตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งท า

หน้าที่เป็นเลขานกุาร 

บริษัทฯ ได้รับการตอ่อายกุารรับรองเมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีนายไพฑรูย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการรับมอบประกาศนียบตัร 

บริษัทได้ด าเนินการในดน่ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งตอ่เนื่องดงันี ้
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การอบรมและการสื่อสาร 

 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังานอยา่งตอ่เนื่องเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ดงันี ้

- การจดัอบรมในหวัข้อ “Ethics in Workplace” ในรูปแบบการบรรยายโดยวิทยากร การระดมความคิดผ่าน

กรณีศึกษา และกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่จดัอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี โดยในปี 2561 มี

พนกังานผา่นการอบรมจ านวน 85 คน 

- การจัดให้มีการอบรมผ่านบทเรียน E-Learningหลกัสตูร “CPN Code of Conduct” ให้สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ 

- การจดัอบรมปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังานใหม่ 

 การรณรงค์คา่นิยมองค์กร “ซื่อสตัย์ มีน า้ใจ” โดยสือ่สารแนวปฏิบตัิที่ดีจากผู้บริหารระดบัสงูเพื่อปลกูฝังวฒันธรรม

องค์กรในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและมีน า้ใจผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ต่าง  ๆ เช่น อีเมล การจัด

กิจกรรมปา้ยประชาสมัพนัธ์ตามจดุตา่ง ๆ เป็นต้น 

 การสือ่สารนโยบายที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง เช่น นโยบายงดรับของขวญั ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล เว็บไซต์

บริษัทฯ ป้ายประชาสมัพนัธ์ตามจุดต่าง ๆ วารสาร ADMIRED รายการ CPN TV ซึ่งเป็นรายการโทรทศัน์ภายใน

ส านกังานใหญ่ เป็นต้น เพื่อสือ่สารถึงผู้บริหารและพนกังานทกุคนอยา่งทัว่ถึง ตลอดจนสง่จดหมายแจ้งไปยงัลกูค้า

และคูค้่าของบริษัทฯ ทกุรายให้รับทราบและถือปฏิบตัิด้วย 

 การจัดท าแบบประเมินตนเองด้านการก ากบัดูแลกิจการส าหรับผู้บริหารและพนกังานผ่านระบบออนไลน์  เพื่อ

ประเมินความรู้ความเข้าใจ และระดบัการปฏิบตัิตามของผู้บริหารและพนกังาน ดงันี ้

- การประเมินตนเองตามหลกับรรษัทภิบาล (CG Individual Assessment) โดยมีวตัถปุระสงค์ในการวดัระดบั

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  เพื่อน าผลการประเมิน

มาใช้ในการพฒันาแนวทางการสง่เสริมและการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

- การประเมินผลพฤติกรรม (Behavior Assessment)โดยมีวตัถปุระสงค์ในการวดัระดบัการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยการ

ยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของคา่นิยมองค์กร 

การขยายความร่วมมือไปยงัคู่ ค้าของบริษัทฯ  

 การสือ่สารมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัไปยงัคูค้่าในงานประชมุคูค้่า (Partner Engagement Meeting) และ

เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ CAC โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวฒุิให้ความรู้เก่ียวกบัการ

ผลกัดนัสงัคมไร้เงินสด และการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการทุกรายด าเนินธุรกิจ

อยา่งโปร่งใสและสามารถเติบโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกนั 

ทัง้นี ้รายละเอยีดนโยบายที่เก่ียวข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดแูลกิจการ มาตรการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชนัของบริษัทฯ รวมทัง้จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตัขิองคูค้่า 
 

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ ที่มีข้อสงสยัหรือข้อร้องเรียน สามารถติดตอ่มาตามช่องทางดงันี ้
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กรณีที่ผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่าง ๆ มีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระท าที่สงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย

ระเบียบข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทจุริตต่อหน้าที่ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพร้อมสง่

รายละเอียดหลกัฐานตา่ง ๆ ถึงบคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสืบหาข้อเท็จจริง

และมีการรายงานสรุปประเด็นส าคญัให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อม

พิจารณาบทลงโทษในกรณีที่มีความผิดจริงโดยเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ส าหรับช่องทางในการติดตอ่มี

รายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 30 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: +66 (0) 2667-5555 ตอ่ 1200 
อีเมล: whistleblower@cpn.co.th 

 กรณีผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ มีข้อสงสยั หรือต้องการร้องเรียนเก่ียวกบัประเด็นด้านการปฏิบตัิงาน สามารถติดต่อ
สอบถาม หรือร้องเรียนมายงัฝ่ายจดัการตามช่องทางในการติดตอ่ดงันี ้
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 33 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

อีเมล: CEO@cpn.co.th 
 

ส าหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนกังาน ลกูค้าหรือบคุคลที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครอง
สิทธิโดยผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าที่
จ าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทัง้นี ้กระบวนการแจ้งเบาะแส กระบวนการในการจดัการข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิพนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคล
อื่นท่ีรับจ้างท างานให้แกบ่ริษัทฯ เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และมาตรการตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชนั 
 

2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทฯ ยดึมัน่ในหลกัการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วนโปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นกัลงทุนและผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีข้อมลูที่เช่ือถือได้และ
เพียงพอตอ่การตดัสินใจอย่างสม ่าเสมอ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บคุคล
ทกุกลุม่เข้าถึงข้อมลูได้อย่างเท่าเทียมกนั และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยงัไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูได้ บริษัทฯ มีแนวทางใน
การดแูลรักษาข้อมลูภายในให้จ ากดัเฉพาะบคุคลที่จ าเป็น 
 

mailto:whistleblower@cpn.co.th
mailto:CEO@cpn.co.th
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ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงาน

นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นไปอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกบักฎหมาย ข้อก าหนดของทางการและระเบียบปฏิบตัิ

ของบริษัทฯ และได้ก าหนดจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานที่เก่ียวข้องกบังานนักลงทนุสมัพนัธ์

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอยา่งเคร่งครัด 

สว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นศนูย์กลางและตวัแทนในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลู

ที่ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสมัพนัธ์อนัดีต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บคุคล

ทัว่ไปและผู้มีสว่นได้เสยี ทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งเทา่เทียม ถกูต้องครบถ้วน สม ่าเสมอ และทนัเวลา และเป็นไปตามที่ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ก าหนด นอกจากนี ้สว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ ถือหุ้นสถาบนั  ผู้ ถือหุ้นบคุคล

นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ที่มีตอ่การด าเนินงานของสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าข้อมลูที่ได้มา

วิเคราะห์ พฒันา และปรับปรุงนโยบายการปฏิบตัิงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ เพื่อให้เป็น

มาตรฐานสากล 

สว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และท างานใกล้ชิดกบัผู้บริหารระดบัสงูเพื่อ

ก าหนดนโยบายและแผนงานประจ าไตรมาสและประจ าปีรวมถึงวางแนวทางในการปฏิบตัิงานและพฒันางานนกัลงทนุสมัพนัธ์

ให้เทา่เทียมกบับริษัทจดทะเบียนชัน้น าระดบัภมูิภาคโดยมีการรายงานผลการปฏิบตัิงานและข้อคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้นนกัลงทนุ 

และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครัง้ 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสนิใจลงทนุ

ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆเช่น เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังาน ก.ล.ต.

หนงัสือพิมพ์ และข่าวประชาสมัพันธ์ เป็นต้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อนกัลงทุนสมัพนัธ์

(http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ  

ข้อมลูที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รายงานทาง

การเงิน การวิเคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) ผลการด า เนินงานย้อนหลงั 

ข้อมลูเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมลูโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม่ หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นรายงาน

การประชุมผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูลกิจการ ข่าวสาร แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปฏิทินทางการเงินส าหรับนกัลงทนุ (IR’s Events 

and Calendar) เอกสารข่าวแจ้งสื่อมวลชน (Press Release) รวมถึงเอกสารน าเสนอ (IR Presentation) ที่ใช้ในการพบปะ

นกัลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ในปี 2561 มีผู้ เข้าเว็บไซต์กว่า 237,817 ครัง้ และมีผู้สนใจ ลงทะเบียนรับข่าวสาร

อิเลก็ทรอนิกส์จากสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 4,151 คน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดช่วงเวลางดตดิตอ่สือ่สารกบันกัวิเคราะห์และนกัลงทนุเพื่อให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลประกอบการ

ของบริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประกาศผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ 

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อหลกีเลีย่ง การให้ข้อมลูที่ไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ 
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้ความส าคญักับการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ลงทุน โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วม

กิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพบนกัลงทนุอย่างสม ่าเสมอ

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุสถาบนั (Analyst Meeting) งานประชุม

ร่วมกบันกัลงทนุ งานประกาศผลประกอบการประจ าไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เป็นต้น ซึง่ในปี 2561 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เฉลี่ย 20-30 คนต่อไตรมาส โดยมีการถ่ายถอดสดผ่านทาง

เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Opportunity Day Webcast Live) และเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางเบไซต์สามารถสง่ค าถาม และ

ผู้บริหารสามารถตอบข้อซกัถามได้ ในช่วงถาม-ตอบ ทัง้นี ้เอกสารและวีดิทศัน์ของงานแถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส

จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในสว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อให้นกัลงทนุสามารถดขู้อมลูย้อนหลงัได้อย่างทัว่ถึง  และในปี 

2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow เป็นปีแรกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จดัขึน้เพื่อเป็น

ช่องทางให้บริษัทจดทะเบียนของไทยเข้าถึงนกัลงทนุสถาบนัต่างประเทศนอกจากนีบ้ริษัทฯ  ยงัได้จดักิจกรรมพานกัวิเคราะห์

หลกัทรัพย์จ านวน 21 คนไปชมการบริหารศนูย์การค้า โรงแรม และคอนโดมิเนียม ที่อยูภ่ายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ด้วย 

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์หลายรูปแบบเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดบัสงู

และสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบและให้ข้อมลูแก่ผู้ที่เก่ียวข้องในโอกาสตา่ง ๆ ดงันี ้

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดย

จดหมาย หรือติดตอ่ด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดงันี ้
ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
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โทรศพัท์: +66 (0) 2667-5555 ตอ่ 1614 1632 และ 1689 
อีเมล: ir@cpn.co.th 
 

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดย 

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทัง้หมด 11 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 

ของคณะกรรมการทัง้หมด ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทกุทา่นมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระครบถ้วน

ตามที่บริษัทฯ ก าหนด สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ อยา่งเต็มที ่

ทัง้นี ้เพื่อให้การก ากบัดแูลองค์กรเป็นไปอยา่งทัว่ถึงในทกุมิติและสอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จดั

ให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเลขานกุารบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่

สนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท จึงก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความหลากหลาย 

ในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ในจรรยาบรรณและหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ยึดมัน่ในคณุธรรมและ

ความซื่อสตัย์ โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่น ๆ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทในฐานะผู้น าองค์กรที่ต้องก ากบัดแูลให้องค์กรมีการบริหารจดัการท่ีดี โดยมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติ

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยความซื่อสตัย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 

(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และ

แผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน ตามที่ฝ่ายจดัการศึกษาและน าทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทชีแ้นะมาจดัท า

แผนงาน โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมทัง้นโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายการก ากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นต้น โดยมีการติดตามและก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการน ากลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ ไป

ปฏิบตัิอยา่งจริงจงั ตลอดจนเสริมสร้างความมีประสทิธิผลของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อช่วยขบัเคลือ่นองค์กรไปสู่

เปา้หมายที่ก าหนดไว้สง่เสริมนวตักรรมในด้านตา่ง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลูคา่แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการสร้างคณุประโยชน์ต่อผู้มีสว่น

ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมก ากับดแูลระบบการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ก ากบัดแูลระบบการ

รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคญัของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

mailto:ir@cpn.co.th
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มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

(AC) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (NRC) และคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง (RPC) ตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการก ากบัดแูลงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละคณะ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของ

บริษัทฯ โดยปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

ทัง้นี ้กลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ ได้รับการสือ่สารไปยงัผู้บริหารและพนกังานทกุคนผา่นช่องทางตา่ง ๆ โดยใน

ระดบัผู้บริหารจะสื่อสารผ่านการประชุม Annual Management Committee และการประชุม Management Information 

Meeting เป็นประจ าทกุปี เป็นต้น ส าหรับในระดบัพนกังานทัง้ในสว่นของส านกังานใหญ่และสาขา จะสื่อสารผ่านสายการบงัคบั

บญัชาตามล าดบั และผ่านสื่อต่าง ๆ ที่แผนกสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) จัดท าขึน้อย่างทัว่ถึง โดย

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่ก าหนดไว้ผ่านการพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานเป็น

ประจ าทกุไตรมาส 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทก ากบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการสร้างการเติบโตที่

ยัง่ยืน ด้วยการสร้างมลูค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว ทัง้ในด้าน Financial, Non-Financial, Quality และการสร้าง Brand โดย

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัดงันี ้

- พิจารณาผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงเทียบกบัแผนงาน ตลอดจนพิจารณาข้อมลูภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการ

แขง่ขนั ข้อมลูลกูค้า คูค้่าที่เก่ียวข้อง เป็นประจ าทกุไตรมาสโดยมีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้รายงาน 

- พิจารณาทบทวนแผนกลยทุธ์ทุกคร่ึงปี โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการ

ด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเปา้หมายตามกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ 

- พิจารณาประเด็นด้านความยัง่ยืนและความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบกบัแผนงานของบริษัทฯ อยูเ่สมอ 

- ในการก าหนดกลยุทธ์ ฝ่ายจัดการน าทิศทางกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและให้ค าแนะน ามาพิจารณา

ร่วมกบัประเด็นที่มีความส าคญัด้านความยัง่ยืน 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม และน าประเด็นความเสีย่ง

และโอกาสที่มีนยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางด าเนินงานใน

ระยะยาว โดยเป็นประเด็นที่เก่ียข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ 

บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง

ชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ ถือหุ้นที่มิใช่กรรมการอิสระ  แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดงักลา่วมี

ความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยสง่เสริมให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ

ความส าเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนัเนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการค้าปลกีมายาวนาน สามารถปฏิบตัิหน้าที่โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่น

ได้เสยีทกุฝ่ายมาโดยตลอด 
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ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ยึดมัน่ในจรรยาบรรณ

และหลกัการก ากบัดแูลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานกรรมการ

เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควบคมุดูแลการประชุมดงักล่าวให้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย

เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอยา่งเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ รายละเอียด

ปรากฏในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

กรรมการผู้จดัการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการให้บริษัทฯ มีการด าเนนิการตามแผนกลยทุธ์ 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัทฯ ตลอดจนมติที่

ประชมุคณะกรรมการและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้  แต่ต้องไม่เป็น

อปุสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

กรรมการผู้จดัการใหญ่อาจไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ของบริษัทฯ และกิจการนัน้ต้องไมเ่ป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่น 
 

การจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดว่ากรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัได้ไม่เกิน 2 วาระ และ

สามารถตอ่วาระได้โดยรวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ทกุวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและ

ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควรและ

ในปีที่กรรมการอิสระดงักลา่วครบก าหนดออกตามวาระคณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักลา่วให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทได้ชีแ้นะและก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ  นโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ ผ่านการประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 8 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดทัง้ปี ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดนโยบายเก่ียวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งระบุไว้ใน

จรรยาบรรณและหลกัการก ากับดูแลกิจการว่า  กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่าง

สม ่าเสมอ โดยกรรมการควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ  75 ของการประชุมทัง้ปี โดยในปี 

2561 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครัง้ สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัททัง้

คณะคิดเป็นร้อยละ 98.86 
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 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัทจะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระการประชุมก่อน

การประชุมแต่ละครัง้อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็น

อิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 

 เลขานกุารบริษัทจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้โดยไม่สง่ผล

กระทบตอ่บริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาลว่งหน้าอย่างน้อย7 วนั พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุม โดยระบุ

วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ 

เลขานกุารบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 ในระหวา่งการประชมุ ประธานในที่ประชุมได้มีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่ส าคญั  อีก

ทัง้สนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ  มีการใช้ดุลยพินิจอย่าง

รอบคอบทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึรายงานการประชมุทกุครัง้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีอาจมีสว่นได้เสยีจะไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ และงดออกเสยีงในวาระนัน้ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บนัทกึองค์ประชมุขณะที่คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้

ซึ่งที่ผ่านมา การลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนมุตัิมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของกรรมการ

ทัง้หมด 

 เมื่อมีเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที่ส าคญัหรือที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ และ/หรือ ผู้มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญั ฝ่ายจดัการ

จะน ารายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ยกตวัอย่างเช่น ความ

คืบหน้าโครงการในต่างประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทนุโครงการต่าง ๆ เหตุการณ์ที่เป็นกระแสสงัคมที่

เก่ียวข้องหรือมีโอกาสเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นต้น 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นส าคญัต่าง ๆ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจดัการที่ดี

รองรับกบัการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ดงันี ้

- ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ ให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัในการออกแบบการปรับปรุง

โครงสร้างศูนย์การค้า  การออกแบบศูนย์การค้าเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบตัิเหตุ การติดป้าย หรือ

สญัลกัษณ์ในจดุที่อาจมีความเสีย่งในการเกิดอบุตัิเหต ุความเสีย่งที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย การป้องกนัและ

ด าเนินการในกรณีที่เกิดเหตเุพลงิไหม้ เป็นต้น 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ Smart Technology, Disruptive Technology, Cyber Crime, Cyber Security 

และ IT Governance 

- ด้านสิง่แวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน อาทิ ความเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ การออกแบบอาคารรวมทัง้

การเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ประหยดัพลงังาน การบ าบดัน า้เสยี การขดุลอกคคูลองบริเวณศนูย์การค้า เป็นต้น 

- ด้านสงัคม อาทิ โครงสร้างประชากรผู้สงูอายุ การออกแบบศนูย์การค้าที่ค านึงถึงผู้สงูอายุ การอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้พิการ การจดัการด้านจราจร การมีระบบขนสง่สาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทางของลกูค้า

และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขดั และการจดัเตรียมที่จอดรถให้เพียงพอ เป็นต้น 
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- ด้านร้านค้าผู้ เช่าและผู้บริโภค อาทิ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดให้กบัร้านค้าผู้ เช่า  วางแผน 

ด าเนินงานให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ก าลงัเปลีย่นแปลง เป็นต้น 

- ด้านนวตักรรมการพฒันาศนูย์การค้าและโครงการที่พกัอาศยั  อาทิ การสร้างบรรยากาศในศนูย์การค้าให้น่า

ประทบัใจ โดยเป็นศนูย์กลางในการน าเสนอวฒันธรรมของแต่ละจงัหวดั (Center of Activities) ผ่านรูปแบบ

กิจกรรมตา่ง ๆ การสร้างสิง่อ านวยความสะดวกและสถานท่ีทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นจดุหมายปลายทางในการพกัผ่อน 

(Destination) การพฒันา Co-working Spaceเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ การออกแบบและจดัสรร

พืน้ท่ีโครงการท่ีพกัอาศยัให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า เป็นต้น 

 เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ ตลอดจนข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องมกีารเก็บไว้อยา่งครบถ้วนใน

ที่ปลอดภยั โดยมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ควบคูก่บัการจดัเก็บเอกสารต้นฉบบั 

 ในกรณีที่มีข้อซกัถามในท่ีประชมุและเป็นเร่ืองที่ต้องตดิตามขอข้อมลูจากฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง เลขานกุารบริษัทจะเป็น

ผู้ประสานงานและจดัสง่เอกสารการชีแ้จงเพิ่มเติมของฝ่ายจดัการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วทีส่ดุ 

 เลขานกุารบริษัทจดัสง่รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกบัเปา้หมายแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตัิไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณารับทราบอยา่งตอ่เนื่องทกุเดือน 

 คณะกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีการประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปี 2561 มีการจดัประชมุ 2 ครัง้

ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัแผนกลยทุธ์ประจ าปี 2562 และประเด็นที่ส าคญัต่าง ๆ 

ทางธุรกิจที่อาจสง่ผลกระทบกับกลยทุธ์และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อน าไปพัฒนาการด าเนิ นงานที่

เก่ียวข้องตอ่ไป 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้คณะทกุครัง้ที่มีการประชุม  เพื่อ

น าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและการจดัประชุมให้ดียิ่งขึน้  ซึ่งผลประเมิน

ประสทิธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัทเฉลีย่ในปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 98.62 

 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย  ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส าคญั 

ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะ

กรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบตัิที่ดีและเป็นปัจจบุนั 

  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

 หลักเกณฑ์ 

บริษัทฯ จดัท าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะตามแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  มาปรับใช้ให้

เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่

และการเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ตอ่ไปทัง้นี  ้แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 สว่น 

ดงันี ้
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สว่นท่ี 1  คณะกรรมการประเมินระดบัคะแนนความเห็นหรือระดบัการด าเนนิการใน 5 หวัข้อประเมิน ได้แก ่

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชมุและการท าหน้าที่ของกรรมการ 

4) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

5) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

สว่นท่ี 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิง่ที่ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษส าหรับการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการหรือการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

 กระบวนการในการประเมิน 
เลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุทา่นประเมินตนเองในทกุสิน้ปี และเป็นผู้รวบรวมและ

รายงานสรุปผลตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจ าทกุปี 
 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 

 หลักเกณฑ์ 

บริษัทฯ จดัท าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคลเพื่อเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและ

พฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ โดยมีหวัข้อในการประเมินที่สอดคล้องกบัหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตามกฎหมาย  กฎบตัร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบตัิที่ดีของ

ส านกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

1) จรรยาบรรณและการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ 

2) การก าหนดกลยทุธ์ การก ากบัดแูล และติดตามการด าเนินงาน 

3) ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

 กระบวนการในการประเมิน 

เลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่านประเมินตนเองในทกุสิน้ปี  และเป็นผู้รวบรวมและ

รายงานสรุปผลตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจ าทกุปี  

 

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และ3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีการประเมินตนเองเป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลประเมินมาพฒันาการ

ปฏิบตัิหน้าที่ในการสนบัสนนุการท างานของคณะกรรมการบริษัทและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการรายบคุคล และคณะกรรมการชดุยอ่ย

อยูใ่นเกณฑ์“ดีเลศิ” สรุปได้ดงันี ้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 หลักเกณฑ์ 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาด

หลกัทรัพย์ฯประกอบด้วย 

หมวดที่ 1 การวดัผลการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วยหวัข้อการประเมิน 10 หวัข้อ ได้แก่ 

1) ความเป็นผู้น า 

2) การก าหนดกลยทุธ์ 

3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 

4) การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

5) ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

7) การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 

8) การสบืทอดต าแหนง่ 

9) ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ 

10) คณุลกัษณะสว่นตวั 

หมวดที่ 2 การพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่ ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่กรรมการผู้จดัการใหญ่ควรได้รับการพฒันา

มากยิ่งขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี ้

 กระบวนการในการประเมิน 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่มีการก าหนดเป้าหมายตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน  (KPIs) ที่ชัดเจนตัง้แต่ต้นปีร่วมกับ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  จากนัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบเก่ียวกบัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน และเมื่อมีผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงจะน ามาเทียบกบั KPIs 

ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน เพื่อพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ตอ่ไป โดยผลการประเมินประจ าปี 2561 

คิดเป็นร้อยละ 98.36 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลศิ” 
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การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดย

กรรมการทกุท่านเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรเก่ียวกบัการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากสถาบนั IOD แล้ว รวมทัง้บริษัทฯ 

สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทได้พฒันาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและ

กรรมการชดุยอ่ย โดยมีการประชาสมัพนัธ์และประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบักรรมการทกุทา่นในการเข้าร่วม การ

อบรมและสมัมนาหลกัสตูรต่าง ๆ รวมทัง้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ทรงคณุวฒุิต่าง ๆ จากภายนอกมาเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความคิดเห็นระหวา่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่องทกุปี สรุปรายละเอียดเก่ียวกบั

การอบรมสมัมนาของกรรมการแตล่ะทา่นในปี 2561 ดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  การก ากบัดแูลกิจการ  

9-23 

 

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2561 
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การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   
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การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 กลไกการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: บริษัทฯ ก าหนดระบบการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารความ

เสีย่งและการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  โดย

ผา่นกฎระเบียบ นโยบาย และข้อบงัคบัตา่ง ๆ เช่น อ านาจด าเนินการแนวปฏิบตัิ และกระบวนการท างานท่ีชดัเจน 

ตลอดจนมีระบบการรายงานเป็นล าดบัขัน้ต่อผู้บริหารที่เก่ียวข้องโดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสอดคล้องกบัการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้ซึ่งจะช่วยผลกัดนัให้บริษัทฯ  บรรลเุป้าหมาย

ระยะยาวที่วางไว้และเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ได้แก่ ข้อมลู

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อย/บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยง การได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการท ารายการส าคญั โดยรายการดงักลา่วจะต้องมีการเปิดเผยอย่างถกูต้อง

ครบถ้วน และไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายไว้ในจรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดแูลกิจการวา่

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนให้เป็นไปตามนโยบาย

และทิศทางเดียวกนักบับริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าการลงทนุของบริษัทฯมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ โดย

คณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความเห็นชอบในการด าเนินการที่ส าคญั อาทิ การสง่ตวัแทนของบริษัทฯ ไปด ารง

ต าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทนุ การก าหนดขอบเขตอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัทฯ การก ากับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานอยา่งถกูต้องครบถ้วนและการควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นต้น 

 การจัดท า ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders’ Agreement): บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิ

ของผู้ ร่วมทนุและปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมทนุทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัโดยบริษัทฯ ร่วมกบัผู้ ร่วมทนุจดัท า Shareholders’ 

Agreement ก าหนดรายละเอียดที่ส าคญัเก่ียวกบัการลงทนุไว้อย่างชดัเจนและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่

ถกูต้องตรงกันทกุฝ่าย อาทิ สดัสว่นการลงทนุ อ านาจการควบคุมขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

บริหารงานการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น 

การก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการก าหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคมุเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย  และป้องกนัมิให้กรรมการและผู้บริหารที่
เก่ียวข้องซือ้ขายหลกัทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

 การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องไมใ่ช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที่มี

สาระส าคญั และยงัไมไ่ด้เปิดเผยสารสนเทศตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยดึถือปฏิบตัิตาม

นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมลูภายในท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 
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 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทนุซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แตเ่พื่อปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึง

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องไม่ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ

สาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานการ

ถือหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลให้รับทราบตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด ทัง้นี ้ หากผู้บริหารและพนกังานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลการใช้ข้อมูล

ภายในท่ีกลา่วข้างต้นนี ้ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย 

 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนั

ท าการนบัจากมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีเลขานกุารบริษัทรวบรวมและรายงานข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ

และผู้บริหารรวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส 

การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก าหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหารและพนกังานทกุคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกบัตนเองหรือบคุคล /

นิติบคุคลที่เก่ียวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดแูลให้บริษัทฯ 

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที่เก่ียวโยงกนัตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดไว้

อยา่งเคร่งครัด  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท ารายการที่เก่ียวโยงกนั รายการนัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการที่

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก และค านึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่นได้เสียจะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณารายการที่ตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ทัง้นีใ้นกรณีที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันที่ส าคญัหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัท

อนมุตัิ ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผา่นการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอ่น

น าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

 การรายงานการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน: กรรมการและผู้บริหารต้องตอบแบบชีแ้จงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในรอบ

ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นประจ าทกุปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและมีความรอบคอบและระมดัระวงัในการ

ท าธุรกรรมที่เก่ียวโยงกนัในรอบปี โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัสง่แบบชีแ้จงรายการและรวบรวมข้อมลู 

 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง: มีการรายงานครัง้แรกภายใน 30 วนั

นบัจากวนัเข้าด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมลู ณวนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี ส าหรับกรณีที่ระหว่างปี 

กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงบคุคลที่มีความเก่ียวข้องจ าเป็นต้องเข้าท าธุรกรรมใด ๆ กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่
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ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ช่ือของคู่สญัญา และสว่นได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสญัญา เพื่อ

ความโปร่งใสในการเข้าท าธุรกรรมนัน้ 

 การรายงานการมีส่วนได้เสีย: กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและ

ของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด ซึ่งเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจดัสง่ส าเนา

รายงานการมีสว่นได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  7 วนัท าการนบัแต่

วนัท่ีได้รับรายงาน 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการกระท าความผิดของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการใช้

ข้อมลูภายในในทางมิชอบ 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี ในปี 2561 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย จ่ายคา่ตอบแทนการ

สอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบ บญัชีสงักดั เป็นจ านวนเงินรวม 8,470,000 บาท  

 ค่าบริการอื่น ปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าบริการอื่น คือ ค่าที่ปรึกษาให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจีภมูิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ 

จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 6,376,000 บาท 

 

การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ที่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้

ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทกุปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2561 ที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2561 มีมติอนมุตัิการปรับปรุงจรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดแูลกิจการให้สอดคล้องกบั

หลกั CG Code 

ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลกัปฏิบตัิที่ยงัไมส่ามารถหรือยงัมิได้น าไปปรับใช้ โดยได้บนัทกึไว้เป็น

สว่นหนึง่ของมติคณะกรรมการแล้ว 

 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

 บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบตัิที่ดีอื่น ๆ ทัง้ที่เป็นหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการ

ภายในประเทศ เช่น หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โครงการประเมินการก ากบั

ดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โครงการประเมินคณุภาพการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) โครงการ

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในระดบัสากล เช่น หลกัเกณฑ์ของ 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance 
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Scorecard และ DJSI Sustainability Assessment เป็นต้น โดยเปิดเผยการปฏิบตัิไว้ในรายงานประจ าปีภายใต้หวัข้อหลกั

ดงันี ้

 การบริหารจดัการเพื่อความยัง่ยืน  

 ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 โครงสร้างการจดัการ  

 การก ากบัดแูลกิจการ  

 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

แนวทางการจัดท ารายงานในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
CPN จดัท ารายงานการพฒันาความยัง่ยืนเพื่อแสดงผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดย

ประยกุต์ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยัง่ยืน  ฉบบัมาตรฐานในแบบ
หลกั (Global Reporting Initiative (GRI) Standard-Core Option) รวมทัง้กรอบการจัดท ารายงานของ International 
Integrated Reporting Committee (IIRC) มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม (ISO 2600:2010 Guidance on 
Social Responsibility) หลกัสากล 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ(United Nations Global Compact: 
UNGC) และเช่ือมโยงการด าเนินงานที่สอดคล้องต่อเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยืนของโลก  (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

ขอบเขตของรายงาน 
รายงานฉบบันีค้รอบคลมุผลการด าเนินงานของ  CPN และบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งไม่รวมผลการ

ด าเนินงานในต่างประเทศ สอดคล้องกบัหลกัรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตัง้แต่ วนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 
โดยรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ตามกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
และขอบเขตของรายงานในสว่นผลการด าเนินงานด้านธุรกิจและด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน  ครอบคลมุเฉพาะการบริหาร
ศนูย์การค้าทัง้ 33 โครงการ (แยกโครงการเซ็นทรัล ภเูก็ต ออกเป็น 2 โครงการ คือ คือ เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั และเซ็นทรัล 
ภเูก็ต ฟลอเรสต้า อาคารส านกังาน 7 โครงการ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและสง่เสริมกนัภายใต้การบริหารงานของ CPN ทัว่ประเทศ 
ดงัที่รายงานในหวัข้อลกัษณะการประกอบธุรกิจ ในรายงานประจ าปี 2561 ยกเว้น การรายงานในด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่รวมผล
การด าเนินงานของโรงแรมและโครงการที่พกัอาศยัและการรายงานในด้านห่วงโซ่อปุทานไม่รวมผลการด าเนินงานของบริษัท
ยอ่ย คือ บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ ากดั 

การด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ  CPN ให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของผ้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ร้านค้า ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้พนกังาน คูแ่ขง่ทางการค้า สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ
และองค์กรอื่น ๆ ในสงัคม โดยเนือ้หาและรายละเอียดในรายงานฉบบันี  ้เป็นการเปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัท
ร่วม และบริษัทยอ่ยที่เก่ียวข้อง ที่มีสดัสว่นการถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 50 หรือ บริษัทท่ี CPN มีอ านาจในการบริหาร รวมทัง้บริษัทท่ี
ต้องการเปิดเผยข้อมลู 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับรายงาน 
หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามเพิม่เติมเก่ียวกบัการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของ CPN สามารถติดตอ่ได้ที ่ 
แผนกพฒันาความยัง่ยืนทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเป็นเลศิและการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 10 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์: +66 (0) 2667-5555 ตอ่ 6907-9 
โทรสาร: +66 (0) 2264-5593 
อีเมล: sd.ho@cpn.co.th 
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การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
CPN เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2018 กลุม่ดชันีหลกัทัว่โลก (DJSI World) ในหมวด

อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์เป็นปีแรก และกลุม่ตลาดเกิดใหม ่(DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า อีกทัง้เป็นหนึ่ง
ในสมาชิกของ SAM ‟ The Sustainability Yearbook CPN ประกอบธุรกิจด้านการพฒันาศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องในประเทศไทยเป็นหลกั โดยประกอบด้วย 6 กลุม่ธุรกิจ คือ ศนูย์การค้า อาคารส านกังาน โรงแรม 
อาคาร ที่พกัอาศยั แหล่งสนัทนาการและบนัเทิง และศูนย์อาหาร และการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 
(CPNCG) โดยรายได้หลกัมากกว่าร้อยละ 76 มาจากธุรกิจศนูย์การค้า CPN ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกับรรษัทภิบาล มุ่งเน้น
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทัง้ให้ความส าคญักบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ  โดย
ผนวกเข้ากบัมมุมองด้านความยัง่ยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้ CPN ได้น าเป้าหมายการ
พฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals‟SDGs) ตามกรอบองค์การสหประชาชาติ มาก าหนดเป็นแนวทางและ
เปา้หมายการด าเนินธุรกิจด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนอีกด้วย 

(รายละเอียดการด าเนินงานด้านการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน สามารถอา่นเพิม่เตมิได้ในรายงานประจ าปี 2561) 
 

 

การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ส าคัญ 
CPN แบ่งกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียออกเป็น 9 กลุม่ใหญ่ และก าหนดหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างการมีสว่นร่วม 

การสือ่สาร การรับฟัง การดแูลและการตอบสนองตอ่ข้อคิดเห็นและความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยีแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม 
ครบถ้วน และทนัทว่งที โดยมีการน าข้อคิดเห็นที่ได้รับมาปรับเข้ากบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 
CPN ได้เพิ่มเติมช่องทางการสือ่สาร และการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี ดงันี ้
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กระบวนการประเมินประเด็นส าคัญด้านความยั่งยนื 

1. การระบุประเด็นส าคัญ 
ในปี 2561 บริษัทฯ น ากระบวนการประเมินประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืนปี 2560 มาใช้ในการทบทวนประเด็นที่ส าคญั และ
เพิ่มประเด็นความเสีย่งและโอกาสที่เก่ียวข้อง เช่น ความเสีย่งจากภยัคกุคามด้านไซเบอร์และผลกระทบจากสื่อออนไลน์ ความ
เสีย่งและโอกาสในการท าธุรกิจรูปแบบใหม่ ทัง้กิจการร่วมค้า และการขยายกิจการไปตา่งประเทศ รวมทัง้ข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
การตอบแบบสอบถามและการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี ตลอดจนการประเมินขอรับรองผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
ค าแนะน าของหนว่ยงานอิสระจากภายนอกและหน่วยงานวิเคราะห์ดชันีความยัง่ยืนในระดบัสากล เช่น RobecoSAM, MSCI 
และ FTSE เป็นต้น 

2. การจัดล าดับความส าคัญ 
บริษัทฯ ทบทวนการจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นด้านความยัง่ยืนโดยวิเคราะห์และประเมินความส าคญัของประเด็นด้าน
ความยัง่ยืนความเสีย่ง และโอกาส ร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้มีสว่นได้เสียโดยตรงเช่นเดียวกบักระบวนการในปี  2560 
โดยในปี 2561 ยงัคงกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียหลกัทัง้ 5 กลุม่เช่นเดียวกบัปี 2560 และเพิ่มมมุมองของผู้ ถือหุ้นผ่านการท าแบบ
ประเมินและจัดล าดบัความส าคญัของประเด็นด้านความยัง่ยืนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี2561โดยพิจารณาการ
จดัล าดบัความส าคญัจาก 2 มิติ คือ 1) ผลกระทบและโอกาสที่มีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประเด็นที่ผู้มี
สว่นได้เสยีให้ความสนใจและให้ความส าคญั โดยแบง่ล าดบัความส าคญัออกเป็นระดบัต ่า กลาง และสงู 
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3. การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส าคัญ 
บริษัทฯ ทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นที่มีนยัส าคญั และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยท าการยืนยนัประเด็นความยัง่ยืน ความเสี่ยง และโอกาสทมี่ 
นยัส าคญัในปี 2561 รวม 10 ประเด็น จากนัน้จึงผนวกแผนด าเนินงานและตวัชีว้ดัด้านความยัง่ยืนในแผนการด าเนินธุรกิจและ
แผนบริหารความเสีย่งองค์กร ผา่นการเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป โดยมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประธานในการลงมติเห็นชอบ และกระบวนการประเมินประเด็นที่ส าคญันีย้งัได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
อิสระจากภายนอก ซึ่งครอบคลมุการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และข้อมูลผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและ
สิง่แวดล้อม 

4. การติดตามประเด็นที่มีนัยส าคัญ และการรายงานผล 
บริษัทฯ ติดตามผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกบัประเด็นที่มีนยัส าคญัทัง้  10 ประเด็น ผ่านการรายงานผล และการติดตาม
ตวัชีว้ดัของแผนการด าเนินธุรกิจ แผนการพฒันาอย่างยัง่ยืน และแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการระดบั
บริหารก ากบัดแูลในแตล่ะคณะฯ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน เป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมลู
ตามเกณฑ์สากล 
 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยนื 
 

CPN เช่ือมโยงแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนสูก่ารปฏิบตัิเชิงกลยทุธ์  โดยรวมประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืนที่ผ่าน
การประเมินแล้วเข้าสูก่ระบวนการวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจประจ าปี ทัง้แผนกลยทุธ์ระยะยาว 5 ปี และแผนกลยทุธ์ประจ าปี โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูร่วมกนัพิจารณา และก าหนดเป็นแผนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
CPN มุง่สร้างความเข้มแข็งในการเติบโตของธุรกิจ และลดความเสีย่งทางธุรกิจ โดยกระจายฐานธุรกิจทัง้ในเชิงภมูิศาสตร์

และประเภทการลงทนุ เช่น การแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทนุไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มัน่คง การขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือธุรกิจประเภทอื่นที่เอือ้กบั
ธุรกิจศนูย์การค้า อาทิ คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารส านกังาน และการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม่ เช่น การสร้าง
โครงการขนาดใหญ่แบบผสมผสาน ที่เช่ือมโยงกนัตัง้แต่ห่วงโซ่อปุทานกลุม่ธุรกิจในพืน้ที่เดียวกนั และกลุม่ธุรกิจที่เกือ้หนนุซึ่ง
กนัและกนั เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัโครงการ และตอบโจทย์ความตอ้ งการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลีย่นไป 
 

2. นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการ 
CPN มุ่งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนั และขยายธุรกิจอย่างตอ่ เนอื่ ง โดยการพฒันาศนูย์การค้าให้เป็นที่ที่เป็น

จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตที่มากกว่าการซือ้สินค้า เป็นจุดมุ่งหมายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั โดยการสร้างสรรค์และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาออกแบบและก่อสร้างอาคารการพัฒนาสร้างจุดหมายใหม่เพื่อให้ผู้ บริโภคได้สัมผัส
ประสบการณ์ที่แปลกใหม ่แตกตา่ง หรือมีประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ท่ีคล้ายกนัร่วมกนับนพืน้ท่ีเดียวกนั 
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3. การบริหารจัดการทรัพย์สินและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย  

CPN มุ่งมัน่ในการบริหารและจดัการศนูย์การค้าแลtอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยยึดความต้องการ
ของลกูค้าเป็นศนูย์กลาง การรับฟังเสยีง และการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจโดยใช้ศกัยภาพและ
ความเช่ียวชาญของ CPN ในการสร้าง คณุค่าร่วมตลอดห่วงโซ่คณุค่าร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสีย ภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้าง
คณุค่าร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสียและสงัคมโดยรวม” และน าเทคโนโลยีมาพฒันาและประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ อีกทัง้ปรับ
กระบวนการท างานให้ทนัสมยั ปลอดภยั สะดวกและตอบโจทย์ผู้มีสว่นได้เสยีให้ครบทกุกลุม่ 

4. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
CPN มุง่เน้นการพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง โดยการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานสากล 

ลดการใช้ทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรหมนุเวียน เพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม รวมถึงการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรบคุคลให้มีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้กบัองค์กรและสงัคม และมุ่งมัน่ในการสร้างวฒันธรรม
องค์กรบนรากฐานการมีบรรษัทภิบาลท่ีดีและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนทัง้ทางธุรกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

5. การจัดหาแหล่งเงนิทุนและบริหารการเงนิอย่างรอบคอบ 
CPN มุง่สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง โดยให้ความส าคญักบัการมีวินยั 

ทางการเงินและการจดัหาแหลง่เงินทนุหลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกบัธุรกิจ ทัง้เงินทนุจากการด าเนินธุรกิจ การกู้ยืมเงิน
การออกหุ้นกู้  การจดัตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) การออกหุ้นเพิ่มทนุ เป็นต้น ควบคูไ่ปกบัการ 
บริหารต้นทนุทางการเงินอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

การขับเคลื่อนและการติดตามกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยนื 
 

ในปี 2561 CPN ได้ทบทวนและเพิ่มเติมตวัชีว้ดัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนแหง่สหประชาชาติ (UN SDGs) และผนวกในแผนกลยทุธ์ระยะยาว 5 ปี (ปี 2562-2566) โดยก าหนดทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ยืนมุ่งสูก่ารเป็นศนูย์กลางของชุมชน (Center of Community) และศนูย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) เป็น
กรอบในการก าหนดแผนงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และก าหนดตวัชีว้ดัและติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านความยั่งยืนโดยคณะกรรมการจัดการ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีย้งัถ่ายทอดตวัชีว้ดัดงักลา่วไปเป็นตวัชีว้ดัส าหรับการประเมินผล
งานผู้บริหารและพนกังาน ระดบัสายงาน ระดบัฝ่าย ระดบัแผนกและรายบุคคลลดหลัน่กันในสดัส่วนที่เหมาะสม อีกทัง้
ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงูด ารงบทบาทผู้น าด้านความยัง่ยืน (SD Champion) ท าหน้าที่สง่เสริมและสนบัสนนุการขบัเคลื่อน
แผนงานและกิจกรรมด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนให้บรรลตุามเปา้หมายที่วางไว้ 
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ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
CPN ติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ควบคูไ่ปกบัการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนกล

ยทุธ์องค์กร เพื่อมุง่สูก่ารเป็นศนูย์กลางของชมุชน (Center of Community) และศนูย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) 
 
การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

CPN ให้ความส าคญักบัการรักษาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอยา่งแข็งแกร่ง มัน่คง และยัง่ยืน โดยตัง้เปา้หมาย
ทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ที่จะมีรายได้เติบโตในอตัราเฉลีย่ (CAGR) อยา่งน้อยร้อยละ 13 ตอ่ปี โดยหนึง่ในกล
ยทุธ์การพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการเตบิโตด้วยการกระจายฐาน
ธุรกิจการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

 
1. การขยายธุรกิจทางภมูิศาสตร์และประเภทอสงัหาริมทรัพย์ 

ที่ผา่นมา CPN พฒันาและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ด้วยการพฒันาศนูย์การค้าใหม่ในท าเลที่มี
ศกัยภาพเร่ิมจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายไปยงัจงัหวดัที่มีศกัยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มัน่คงและเป็น
ศนูย์กลางของภมูิภาคนัน้ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงการกระจุกตวัของธุรกิจและสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กบั
การมีสว่นร่วมในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของภมูิภาคนัน้ ซึ่งปัจจุบนั CPN มีศนูย์การค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ านวน 14 
แหง่ และในตา่งจงัหวดัจ านวน 18 แหง่  

ก่อนเร่ิมพฒันาโครงการ CPN จะเลือกท าเลที่ดีที่สดุในย่านนัน้ ๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้กบั
ลกูค้า รวมถึงนกัท่องเที่ยว และผู้มาติดต่อค้าขายที่ศนูย์การค้า โดยศูนย์การค้าของCPN จะถูกสร้างสรรค์ขึน้ด้วยแนวคิด 
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Center of Life หรือศนูย์กลางการใช้ชีวิตของคนทกุวยัในชุมชนและท้องถ่ินนัน้ ด้วยการน า เสนอสินค้าและบริการอย่างครบ
ครัน รวมทัง้การสร้างสรรค์พืน้ท่ีและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ใหม ่ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป นอกจากนี ้ใน
การออกแบบจะน าเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละท้องถ่ินนัน้ ๆ มาเป็นจุดเด่นของศูนย์การค้า เพื่อให้ศนูย์การค้ามีความ
กลมกลนืเป็นสว่นหนึง่ของท้องถ่ิน และสง่เสริมความภาคภมูิใจของคนในท้องถ่ิน รวมถึงดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สูช่มุชนตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ เป็นการสร้างประโยชน์และสร้าง
มลูคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ น าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจระดบัประเทศ 

ด้วยวิสยัทศัน์ที่ต้องกา ร เ ป็นผู้น า ในธุร กิจกา ร พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกในระดบัภมูิภาค และมีการ
เติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาว CPN จึงได้ขยายการลงทนุไปยงัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในประเทศที่มีแนวโน้มการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่มัน่คง เช่น มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น เพื่อกระจายฐานธุรกิจและลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศ
เพียงอยา่งเดียวนอกจากนัน้ CPN ยงัได้ขยายรูปแบบการลงทนุไปสูก่ารพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ อย่างครบวงจร 
ภายใต้กลยทุธ์การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย ศนูย์การค้า ที่อยู่
อาศยั อาคารส านกังาน และโรงแรม เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัธุรกิจศนูย์การค้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ถือเป็นการท าธุรกิจที่เกือ้หนนุกนัในเชิงพืน้ท่ี โดยเร่ิมตัง้แตปี่ 2559 บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณพืน้ที่ศนูย์การค้าของ CPN ที่เปิดด าเนินการอยู่ หรือพืน้ที่ใกล้ ๆ โดยรอบศนูย์การค้า 
จ านวน 3 โครงการในจงัหวดัเชียงใหม่ ระยอง และขอนแก่น และในปี 2560 ได้เปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมอีก 3 โครงการ 
ที่จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ (แห่งที่ 2) และนครราชสีมา ซึ่งท าให้เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา เป็นมหานครแห่งอีสาน ที่มี
โครงการ Mixed-use ยิ่งใหญ่ที่สดุแหง่ภาคอีสาน ประกอบด้วยศนูย์การค้า โรงแรมศนูย์ประชมุ คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์สไตล์
กลางแจ้ง และสวนสาธารณะไว้ในท่ีเดียวกนั เป็นการสร้างสรรค์โมเดลการใช้ชีวิตสมยัใหม่ให้กบัชาวอีสานได้อย่างครบทกุมิติ  
บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการที่อยู่อาศยัอย่างต่อเนื่องจ านวน  3 - 4 โครงการ ต่อปีตลอดจนศึกษาโอกาสการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ตามแผนท่ีวางไว้ 

 
2. การร่วมลงทนุกบัพนัธมติรทางธุรกิจ 

ในการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ CPN ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะการลงทนุในรูปแบบท่ีเจ้าของโครงการเพียงคน
เดียวเทา่กนัแตย่งัมีรูปแบบการร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทีส่ามารถน าองค์ความรู้และความเช่ียวชาญในการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ในด้านท่ีแตกตา่งกนั มาแบง่ปัน แลกเปลีย่น และสนบัสนนุซึง่กนัและกนั เช่น 

 การร่วมทนุกบับริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) (“DTC”) เพื่อลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบ

ผสมประกอบด้วย โรงแรม ที่พกัอาศยั ศนูย์การค้า และอาคารส านกังาน บนที่ดินบริเวณหวัมมุถนนสีลมและถนน

พระราม 4 โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความช านาญ คือ ธุรกิจศนูย์การค้าร้อยละ 85 และ

ธุรกิจอาคารส านกังานร้อยละ 100 ขณะที่สดัสว่นการลงทนุในธุรกิจโรงแรมและที่พกัอาศยัร้อยละ 40 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ 

DTC มีความเช่ียวชาญ  

 การร่วมมือกบั IKEA เปิด “อิเกีย บางใหญ่” ซึง่เป็น IKEA รูปแบบใหม ่ที่ไมเ่คยมีที่ไหนมาก่อน ลกูค้าเดินเข้าออกและ

ช าระเงินได้ทกุชัน้และเป็นสาขาแรกที่มีทางเข้าเช่ือมต่อกบัเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  ทกุชัน้ เป็นการเสริมความเป็น 

Super Regional Mall ให้กบัเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  
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 การร่วมทนุกบับริษัท ไรท์แมน จ ากดั ภายใต้ บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชัน่ จ ากดั ในสดัสว่น 50:50 เพื่อร่วมกนัรังสรรค์

ความมหศัจรรย์ให้ “ไตรภมูิ มหศัจรรย์สามโลก” สวนสนกุนวตักรรม ธีมปาร์คผจญภยัแห่งแรกของโลก เป็น World-

Class Attractions แหง่ใหมข่องจงัหวดัภเูก็ต และเป็นหนึง่ในสถานท่ีที่นกัทอ่งเที่ยวจากทัว่ทกุมมุโลกต้องมาเยือน ซึง่

ถือเป็นการเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวดัภเูก็ต  ให้สามารถแข่งขนักับแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติในประเทศอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึน้ 

 การร่วมทนุกบั Common Ground Group ที่เป็นแบรนด์ที่มีช่ือเสียงในธุรกิจ Co-working Space จากประเทศ

มาเลเซีย และมีการเติบโตรวดเร็วที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้จดัตัง้บริษัทร่วมทนุในนามบริษัท คอมมอน 

กราวน์ ประเทศไทย จ ากดั และถือหุ้นในสดัสว่น CPN ร้อยละ 51 และ Common Ground Group ร้อยละ 49 ขยาย 

ธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย เพื่อเช่ือมโยงศนูย์การค้าและอาคารส านกังานเข้าด้วยกนัเป็นพืน้ท่ีส าหรับ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นการสนบัสนนุธุรกิจ SMEs และStart-up และผลกัดนัเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่าง

แข็งแกร่ง 
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1. การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า 

ในปี 2561 CPN ได้ด าเนินแผนงานการบริหารจดัการและพฒันาร้านค้า โดยมุง่เน้นการมีสว่นร่วมจากผู้ประกอบการ
ร้านค้าในการพฒันาร้านค้าและผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัแนวทางการสร้างนวตักรรมจดุหมายใหมเ่พื่อมุง่สูก่ารพฒันา
ศนูย์การค้าให้เป็นศนูย์กลางของการใช้ชีวิต และศนูย์กลางของชมุชนท่ีก่อให้เกิดการสร้างงาน และการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน 
โดยแบง่แผนงานออกเป็นหมวดหมู่ ดงันี ้

1. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

CPN ให้การสนบัสนนุผู้ประกอบการรายใหมไ่ด้ทดลองเปิดร้านในศนูย์การค้าในหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบป็อป

อพัสโตร์บนพืน้ท่ีสว่นกลางในระยะสัน้ตามช่วงเวลาที่ก าหนดในทุกโครงการทัว่ประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจาก

ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการแตกไลน์ธุรกิจ  รวมทัง้สิน้ 73 ราย นอกจากนัน้ ยงั

พฒันารูปแบบการเปิดร้านในพืน้ที่ศนูย์อาหารแบบใหม่ เช่น การพฒันาฟู้ดเวิลด์บริเวณชัน้ 7 ของศนูย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ และการพฒันาโซนเทลส์ออฟไทยแลนด์ในเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นต้น ทัง้นีส้ามารถสนบัสนนุให้มี

ผู้ประกอบการรายใหมร่่วมเปิดร้านกบั CPN รวม 52 ราย 

2. การพฒันาร้านค้า 

- การสนบัสนนุและพฒันารูปแบบร้านค้าแนวใหม่ให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันานวตักรรมจุดหมายใหม่ที่

ก าหนดไว้ โดยเป็นการท างานร่วมกนัแบบบรูณาการระหว่างทีมงานพฒันาธุรกิจ ทีมงานขายทีมงานตรวจแบบ

ร้านค้า ทีมงานร้านค้าสมัพนัธ์ กบัผู้ประกอบการร้านค้า 

- การพฒันาผู้ประกอบการร้านค้ารุ่นใหม่ มุง่เน้นการอบรมให้เกิดความรู้ และเพิ่มทกัษะการบริหารจดัการในการ

ประกอบธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด โดยเปิดกว้างให้กบัผู้ประกอบการที่สนใจทัง้รายที่ท าธุรกิจอยู่กบั CPN และ

ผู้ประกอบการทั่วไป โดยแบ่งออกเป็นสองโครงการคือ โครงการซีพีเอ็นลีด  - CPNlead (CPN Leading 

Entrepreneur Advanced Development Program) และโครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมี-CPN Retail 

Academy ซึง่เป็นการตอ่ยอดจากกิจกรรม SME Think Big เมื่อปี 2559 และ SME Think Big สญัจรในปี 2560 

3. สร้างความสมัพนัธ์ 

หนึ่งในช่องทางการสร้างความมีสว่นร่วมในการพฒันาธุรกิจร่วมกนัระหว่างผู้ประกอบการร้านค้ากบั CPN คือ

การประชุมกับผู้ประกอบการร้านค้าเฉพาะรายเพื่อรับฟังและหาแนวทางพฒันาธุรกิจร่วมกัน  ซึ่งผลจากการ

ประชุมหารือเชิงลึก ส่งผลให้ทัง้สองฝ่ายสามารถร่วมกันพฒันาโปรแกรมส่งเสริมการขายและการตลาดใน

รูปแบบใหมท่ี่เฉพาะเจาะจงในการตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าได้เหมาะสมมากขึน้โดย

มีเปา้หมายในการผลกัดนัยอดขายของผู้ประกอบการให้ดีขึน้ และเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงาน 

4. การรับฟังความคิดเห็น 

ในปี 2561 CPN ปรับเปลี่ยนวิธีการส ารวจความพึงพอใจของร้านค้าในการรับบริการจาก  CPN โดยปรับจาก

ระบบเดิมที่ท าการส ารวจรายปี เป็นการส ารวจโดยวิธีการสมัภาษณ์โดยทีมงานร้านค้าสมัพนัธ์รายไตรมาสซึ่งจะ

ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกควบคู่ไปกับการตอบแบบส ารวจออนไลน์  ซึ่งพฒันาและวิเคราะห์โดยทีมงานวิจัย
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การตลาดภายใน ทัง้นี ้ยงัยดึหมวดหมูท่ี่ใช้ในการประเมินคงเดิม ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจะถกูสง่ตอ่ไปยงัทีมงาน

ที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมกนัหาแนวทางพฒันาและแก้ไขการให้บริการในแตล่ะโครงการ อีกทัง้คะแนนท่ีได้จะเป็นหนึ่ง

ในดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานของแตล่ะโครงการ และเป็นหนึ่งในเกณฑ์ประเมินให้รางวลัศนูย์การค้ายอดเยี่ยม

ของ CPN ในแตล่ะปี 
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2. การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

CPN ได้ก าหนดแผนงานการบริหารจดัการและสร้างความผกูพนักบับคุลากร  โดยมีแนวทางในการบริหารจดัการ
ตามที่ได้น าเสนอใน www.cpn.co.th / การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การดแูลผู้มีสว่นได้เสีย / การบริหารจดัการและสร้างความ
ผกูพนักบับคุลากร/ การบริหารจดัการและผลการด าเนินงาน โดยในปี 2561 ยงัคงตัง้เป้าหมายในการเป็นองค์กรในหวัใจ
พนกังาน หรือ Emploer of Choice และแบ่งกลยทุธ์การบริหารจดัการออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

 
2.1 การสรรหาและการรักษาบุคลากร 

2.1.1 การสรรหาและการวา่จ้าง 
CPN ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการบคุลากรโดยยึดหลกับรรษัทภิบาล  ค านึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรมและ

ความเสมอภาคตามหลกัสิทธิมนษุยชน เปิดโอกาสให้กบัทกุคน ทกุเพศ ทกุเชือ้ชาติ โดยไม่แบ่งแยกพืน้ฐานของแต่ละปัจเจก
บคุคล ทัง้การสรรหา การว่าจ้าง และการประเมินผลการปฏิบตัิงานในปี 2561 CPN ได้ริเร่ิมการส ารวจความพึงพอใจต่อแบ
รนด์ CPN ในฐานะการเป็นองค์กรในหวัใจในกลุม่ผู้สนใจสมคัรงาน และมีผลการส ารวจความพึงพอใจในระดบัร้อยละ 94  

ในปี 2561 CPN ว่าจ้างพนกังานใหม่ทัง้สิน้ 1,108 คนโดยเปิดรับสมคัรพนกังานใหม่ที่มีภมูิล าเนาตามภมูิภาคและ
เปิดโอกาสให้พนกังานโอนย้ายกลบัภมูิล าเนา พบว่ามีจ านวนพนกังานขอโอนย้ายไปโครงการใหม่ 1 แห่ง คือเซ็นทรัล ภเูก็ต 
ฟลอเรสต้า คิดเป็นร้อยละ 16 ของจ านวนพนกังานทัง้หมดในโครงการ สง่ผลให้ยอดรวมจ านวนพนกังานใหม่และจ านวน
พนกังานที่ขอโอนย้ายกลบัภมูิล าเนา คิดเป็นร้อยละ 23 ของพนกังานทัง้หมด  

 
*ไม่รวมจ านวนพนักงานขอโอนย้าย 
 

ทัง้นี ้ในการวางแผนจดัการอตัราก าลงัคนและการสรรหานัน้ ได้น าประเด็นความเสี่ยงในด้านการสรรหาและรักษา
บคุลากรมาร่วมพิจารณาด้วย สง่ผลให้มีการเพิ่มเติมและด าเนินแผนงานในการสรรหาต่อเนื่องจากปี  2560 ดงันี ้
 

 การสรรหาพนกังานรุ่นใหม่-รุ่นมิลเลนเนียล ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์และแพล็ตฟอร์มการสรรหาซึ่งเป็นช่องทางการ

สื่อสารที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล  เช่น ลิงค์อิน เฟสบุ๊ค ช่องทางออนไลน์ของกลุม่
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เซ็นทรัล และ ในปี 2561 ได้เปิดตวัซีพีเอ็นไลน์ส าหรับการสมคัรงานอย่างเป็นทางการ  โดยแบ่งการเข้าถึงข้อมลู

ต าแหน่งงานที่เปิดรับออกเป็น 5 ภมูิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนในระยะเร่ิมแรกจ านวน  4,700 คน 

ภายหลงัการด าเนินการพบว่าการสื่อสารผ่านช่องทางดงักลา่วยงัไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในการสื่อสารแบบสองทาง

เท่าที่ตัง้เป้าหมายไว้ จึงศึกษาช่องทางสรรหาออนไลน์ระดบัสากลเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ  

ทัง้นี ้ในปี 2561 ได้รับพนกังานใหม่รุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-30 ปี จ านวน715 คน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65 ของ

พนกังานที่รับใหม่ในปี 2561 สง่ผลให้สดัสว่นโดยรวมของพนกังานรุ่นมิลเลนเนียลเป็นร้อยละ  39 ของพนกังาน

ทัง้หมดในองค์กร 

 โครงการ Work Integrated Learning หรือ WIL โครงการบรูณาการการเรียนการสอนเข้ากบัการท างานจริง ใน

ความร่วมมือระหว่าง CPN กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จดัขึน้เป็นรุ่นที่ 2 

ต่อเนื่องนบัจากรุ่นแรกเมื่อปี 2558 โดยเปิดรับสมคัรนกัศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขัน้สงู  

(ปวส.) เข้าปฏิบตัิงานจริงกบั CPN ควบคู่กบัการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีเป็นเวลา 3 ปี นกัศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการจะได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง พร้อมประยกุต์ประสบการณ์ที่ได้ในการเรียนกบัอาจารย์ประจ า  

รายวิชาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้ตรงกบัการใช้จริงในอตุสาหกรรม  รวมทัง้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการด้าน

การรักษาพยาบาล เช่นเดียวกบัพนกังานระดบัเจ้าหน้าที่ทัว่ไป ผลสมัฤทธ์ิของโครงการวดัได้จากนกัศึกษารุ่นแรก

จ านวน 12 คน ได้ท า สญัญาบรรจุเป็นพนกังานของ CPN จากจ านวนทัง้หมด 14 คน และเสียงตอบรับที่ดีจากตวั

นกัศึกษา พนกังาน CPN ที่เป็นครู พี่เลีย้ง และครูที่ปรึกษา โดยทกุฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกนัและกนั 

 โครงการนกัการตลาดรุ่นใหม่ หรือ Marketing Next GEN โครงการรับสมคัรนกัศึกษาจบใหม่ อายไุม่เกิน 27 ปี ที่มี

ศกัยภาพและรักในงานการตลาด เข้าท างานแบบฝึกอบรมและเรียนรู้ในงาน (On the Job Training: OJT) ซึ่งเร่ิม

ขึน้ในปี 2560 นัน้ พบว่าอตัราการลาออกของพนกังานที่อยู่ในโปรแกรมดงักลา่วมีนยัส าคญัดงันัน้  ในปี 2561 จึงได้

พกัโครงการเพื่อท าการทบทวนแนวทางการรับสมคัรและการหมนุเวียนงานใหม่ให้เหมาะสมกบัไลฟ์สไตล์และ

ความต้องการของคนรุ่นมิลเลนเนียล 

 โครงการผู้บริหารรุ่นใหม่กลุม่เซ็นทรัล หรือ Central Group Management Associate (MA) โครงการสร้าง

ผู้บริหารรุ่นใหม่จดัโดยกลุม่เซ็นทรัล เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศกัยภาพและผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมท างานจริง  

และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างรวดเร็วในสามกลุม่ธุรกิจ  ได้แก่ กลุม่ค้าปลีก กลุม่บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่

การบริหารแบรนด์ซึ่งด าเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2561 CPN รับบคุลากรจากโครงการดงักลา่วบรรจุเป็น

พนกังาน CPN และอยู่ระหว่างการหมนุเวียนงานในบริษัทฯ แล้วทัง้สิน้ 12 คน 

 โครงการผู้จดัการทัว่ไปฝึกหดั (General Manager Trainee หรือ GM Trainee) โครงการรับสมคัรและพฒันา

ผู้บริหารในระดบัผู้จดัการศนูย์การค้าจากพนกังานภายในเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของ  CPN ซึ่งด าเนินการ

ต่อเนื่องนบัจากปี 2550 ผู้ที่สนใจในโครงการดงักลา่วจะต้องผ่านกระบวนการคดักรอง  3 รูปแบบ คือ การสอบ

ข้อเขียน การสอบ สมัภาษณ์ และการสอบประเมินภาวะผู้น า ภายหลงัผ่านการคดัเลือกบคุลากรจะได้รับการ
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พฒันาอบรมในรูปแบบห้องเรียนจ านวน 20 หลกัสตูรทัง้ในด้านความรู้เร่ืองงาน กระบวนการและการพฒันาภาวะ

ผู้น า และรูปแบบการลงปฎิบตัิหน้างานจริงในสาขาโดยมีผู้จดัการทัว่ไปประจ าสาขาเป็นพี่เลีย้งสอนงาน 

นอกเหนือจากโครงการ GM Trainee แล้ว CPN ยงัพฒันาหลกัสตูรการอบรมและสอนงานผู้จดัการมือใหม่แบบ

เร่งรัด โดยด าเนินการสอนหลกัสตูรเดียวกบั GM Trainee ให้กบัผู้จดัการทัว่ไปที่รับเข้ามาใหม่ภายในระยะเวลา  3 

เดือน โดยในปี 2561 มี GM Trainee ในโปรแกรมทัง้สิน้ 4 คน 

 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณโครงการต่ออายกุารท างานของบคุลากรที่ใกล้เกษียณเป็นรายปี  หรือราย 2 

ปี ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นของงานและความเต็มใจร่วมกนัทัง้ฝ่ายลกูจ้างและนายจ้าง  โดยพิจารณาต่ออายกุาร

ท างานออกไปจนถึงอายุ 65 ปี ซึ่งปัจจุบนัมีบคุลากรในโครงการดงักลา่วจ านวน 6 คน 

2.1.2 การรักษาและสร้างความผกูพนัพนกังาน 
CPN ยึดหลกับรรษัทภิบาลในการดแูลพนกังาน เพื่อให้ได้รับสวสัดิการที่เหมาะสม และสามารถแข่งขนัได้กบั

ตลาดแรงงานทัว่ไป โดยความแตกต่างทางเพศสภาพ เชือ้ชาติ และความทพุพลภาพทางร่างกายไม่สง่ผลต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนและการเลื่อน ต าแหน่งของพนกังาน อีกทัง้ยงัเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากพนกังาน และให้สิทธิเสรีภาพ
พนกังานในการท าธุรกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนัตามแนวทางปฏิบตัิของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

 ความผกูพนัของพนกังาน CPN ประเมินความผกูพนัของพนกังานภายใต้ชื่อ “CG Voice” หรือ Central Group 

Voice (โครงการ Power of Voice เดิม) ตามกรอบการประเมินความผกูพนัของพนกังานสูก่ารเป็นองค์กรในหวัใจ

พนกังาน(Employer of Choice) ของบริษัทเอออน ฮิววิท (Aon Hewitt) ซึ่งท าการประเมินใน 2 มิติ คือ ปัจจยัขัน้

พืน้ฐาน 4 หมวด และปัจจยัที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 3 หมวด ทัง้นี ้มีการปรับวิธีการค านวณคะแนนให้สามารถ

เทียบเคียงกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัได้ชดัเจนมากขึน้ 

โดยในปี 2561 มีพนกังานที่ร่วมท าแบบประเมินร้อยละ 88 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด และได้คะแนนความผกูพนั

ของพนกังานร้อยละ 73 ซึ่งจดัอยู่ในระดบั Top quartile ของกลุม่ธุรกิจเดียวกนัในระดบัโลก ผลการประเมินความ

ผกูพนัและปัจจยัที่สง่ผลต่อคะแนนความผกูพนัจะถกูน าไปวิเคราะห์และพฒันาแผนงานยกระดบัความผกูพนัของ

บคุลากรโดยทีมงานด้านทรัพยากรมนษุย์ และผู้บริหารสงูสดุของแต่ละฝ่าย และรายงานต่อคณะกรรมการพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์ระดบัองค์กร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามล าดบั 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาส าหรับปี  2562 ให้ความส าคญักบัปัจจยัที่สง่ผลต่อการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะหมวดการท างานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีสว่นช่วยในการท างาน  และแบ่ง

การวิเคราะห์แผนตามอายงุานและอายขุองพนกังาน เพื่อพฒันาแผนสร้างความผกูพนัให้ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของคน

ต่างยคุสมยั โดยเฉพาะรุ่นมิลเลนเนียล 

 การขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรตามค่านิยม I„CARE โดยด าเนินการผ่าน 3 รูปแบบ คือ การใช้สื่อ การมีสว่นร่วม 

และการเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร 

- การใช้สื่อและการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร  เช่น วารสารพนกังาน-Admired 

โปสเตอร์-AdmiredPlus วิทยเุสียงตามสาย-CPN Radio และสื่อโทรทศัน์ภายในองค์กร-CPN Channel 
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และสื่อสงัคมออนไลน์และแอปพลิเคชนั “ซีพีเอ็น เจน-วี หรือ CPN GEN WE” ซึ่งผลตอบรับอยู่ที่ร้อยละ 

97.5 โดยเน้นการสื่อสารในเร่ืองการรับมือกบัความเปลี่ยนแปลง  การท างานในออฟฟิศรูปแบบใหม่ เป็น

ต้น 

- การมีสว่นร่วมผ่านการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ประจ าปี กิจกรรมวนัครอบครัว กิจกรรม

กีฬา กิจกรรมสนัทนาการนอกเวลาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์พนกังานที่มีความชอบแตกต่างกนั  อาทิ 

กิจกรรมออกก าลงัด้วยการเต้นซุมบ้า การเลน่โยคะ การออกก าลงัแบบมอร์ทลั คอมแบทการออกก าลงั

แนวใหม่แบบผสมผสาน Piloxing การวิ่ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เช่น การเก็บเงินเตรียมพร้อมส าหรับ

การเกษียณ การเตรียมตวัในเร่ืองอาหารการกินและการออกก า  ลงัส า หรับคนเกษียณ กิจกรรมนวดส า 

หรับพนกังานที่มีปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม กิจกรรมแต่งหน้าเค้กวนัแม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น 

รวมไปถึงการให้พนกังานได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการในเร่ืองหลกับรรษัทภิบาล การต่อต้านทจุริต

คอร์รัปชนัและการติดสินบน เพื่อให้พนกังานเข้าใจหลกัการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ

ร่วมกนัเป็นเครือข่ายในการสงัเกตและรายงานหากพบเหตกุารณ์ที่เข้าข่ายการประพฤติมิชอบ  ซึ่งในปี 

2561 ด าเนินการจดัอบรม 2 ครัง้ มีจ านวนพนกังานระดบัจดัการเข้าร่วมอบรมจ านวน 85 คน ผลจากการ

อบรมพบว่าพนกังานที่เข้าอบรมพึงพอใจและเห็นว่าเนือ้หาเป็นประโยชน์  สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงที่

ร้อยละ 97 

- การเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ผ่านผู้น าต้นแบบ “SD Champion” เพื่อผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรม 

“ซื่อสตัย์ มีน า้ใจ” ในองค์กร และต่อยอดสูก่ารจดักิจกรรม “CPN Step 2 Share ก้าวเพื่อการแบ่งปัน” ซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่เชิญผู้บริหาร SD Champion ร่วมท ากิจกรรมอาสาและบริจาคเงินให้กบัมลูนิธิ โดยปี 2561 

ได้ด า เนินกิจกรรมกบัมลูนิธิศิริราชและมลูนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินปูถมัภ์

นอกจากนัน้ ยงัมีการแต่งตัง้ทตูวฒันธรรมรุ่นที่สอง หรือ I„CARE Agent จากผู้บริหารระดบักลาง จ านวน 

5 ท่าน เพื่อเป็นตวัแทนองค์กรในการเผยแพร่ ผลกัดนั และสนบัสนนุค่านิยมทัง้ห้าด้านของ CPN และ

กลุม่เซ็นทรัล ให้พนกังานรู้จกั เข้าใจ และประพฤติปฏิบตัิเพื่อปลกูฝังค่านิยมดงักลา่ว สูว่ฒันธรรมองค์กร

ที่เข้มแข็ง และผกูพนัพนกังานไว้ด้วยกนั 

 

2.2 การพัฒนาผู้น าและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2.2.1 การพฒันาผู้น า 
CPN ด าเนินการตามโครงการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับกลุม่บคุลากรที ่ม ีศกัยภาพสงูและ

ความสามารถโดดเด่นตัง้แต่ระดบัหวัหน้างานถึงระดบัผู้จดัการอาวโุสจากที่ด าเนินการไว้เมื่อปี  2560 จ านวน 155 คน โดย
ก าหนดให้บคุลากรแต่ละท่านในโครงการดงักลา่วพฒันาแผนการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพรายบคุคล (Individual 
Career Development Plan: ICDP) โดยใช้แนวทางในการพฒันาที่บคุลากรแบบ 70:20:10 คือ เรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง
หน้างานร้อยละ 70 จากการสอนโดยหวัหน้างานร้อยละ 20 และจากการอบรมร้อยละ 10 ซึ่งพบว่าในปีที่ผ่านมา หลกัสตูรที่
บคุลากรต้องการพฒันาตนเองเพิ่มขึน้สองอนัดบัแรกคือเร่ืองภาวะผู้น า  และความรู้เฉพาะสายงาน นอกจากนัน้ ยงัมีการ
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ติดตามความคืบหน้าการพฒันาบคุลากรแต่ละท่านจากแผนการพฒันาที่ก าหนดไว้ทกุ  ๆ ไตรมาสรวมถึงการประเมิน
ศกัยภาพภาวะผู้น าแบบ 360 องศาเพื่อวดัผลการพฒันาตลอดทัง้ปี โดยปี 2561 โครงการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ มี
การด าเนินการติดตามให้บคุลากรที่เข้าร่วมโครงการดงักลา่วได้พฒันาตามแผนที่ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ  81 และมีจดัการ
ประเมินศกัยภาพภาวะผู้น าแบบ 360 องศาเพื่อวดัผลการพฒันาคิดเป็นร้อยละ 55 ของพนกังานกลุม่เป้าหมายที่ก าหนด
ทัง้นี ้ได้มีการขยายแผนการพฒันาผู้น าดงักลา่วไปยงักลุม่ผู้บริหารระดบัต้นตัง้แต่ระดบัหวัหน้างานถึงผู้บริหารระดบัสงูคือ
ระดบัผู้อ านวยการทัว่ทัง้องค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตวัทางธุรกิจและการเกษียณอายขุองพนกังานใน
ระดบับริหารโดยบคุลากรในกลุม่ดงักลา่วจะต้องจดัท าแผนพฒันาความก้าวหน้ารายบคุคล (Individual Development 
Plan: IDP) ตามข้อแนะน าหลกัสตูรและวิธีการที่ทางฝ่ายบริหารทนุมนษุย์ได้จดัเตรียมไว้ให้  เพื่อเพิ่มความสะดวกและความ
เป็นแบบแผนในการพฒันาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยในปี 2561 CPN จดัท าแผนการพฒันาผู้น า ระดบักลาง โดยด า 
เนินการให้พนกังานกลุม่ดงักลา่วจดัท า แผนพฒันาความก้าวหน้ารายบคุคลคิดเป็นร้อยละ 95 

 
2.2.2 การพฒันาบคุลากร 

CPN ยงัยึดแนวทางในการพฒันาบคุลากรแบบ70:20:10 โดยมีสดัสว่นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิงานจริง  (On the 
Job Training: OJT) ร้อยละ 70 การให้ค าแนะน าและการสอนงานจากผู้บงัคบับญัชาร้อยละ20 และการอบรมในห้องเรียน
ร้อยละ 10 ตามล าดบั โดยก าหนดหลกัสตูรการพฒันาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารและจดัการ ความรู้
เฉพาะสายงาน การพฒันาความเป็นผู้น า และอื่น ๆ โดยในปี 2561 ด าเนินการตามแผนการจดัการอบรมทัง้สิน้ 477 
หลกัสตูร เป็นหลกัสตูรการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ  4 มีบคุลากรเข้าอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ทัง้การอบรมใน
ห้องเรียนและการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากปี 2560 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการ
ฝึกอบรมโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 92 (คงที่เมื่อเทียบกบัปี 2560) และจ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลี่ยของบคุลากร CPN เท่ากบั 
26.7 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

นอกจากนัน้ CPN ยงัเปิดโอกาสให้กบับคุลากรทัว่ทัง้องค์กรที่ประสงค์จะพฒันาตนเองในระดบัอดุมศึกษา  สามารถ
สมคัรเพื่อขอรับทนุเรียนต่อวฒุิปริญญาโทของทางกลุม่เซ็นทรัลได้  โดยมีผลผกูมดั2 ปี ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกจะต้องสอบ
สมัภาษณ์กบัคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณาในด้านมศันคติ และความมุ่งมัน่ในการน าความรู้มาใช้ในการพฒันา
ตนเอง บริษัท และสงัคมต่อไป โดยในปี 2561 มีบคุลากรที่ได้รับทนุเรียนต่อปริญญาโททัง้สิน้จ านวน 4 คน รวมเป็น 11 คน
นบัแต่มีการเปิดให้ทนุตัง้แต่ปี 2559 
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2.3 การจดัการองค์ความรู้และการพฒันานวตักรรมภายในองค์กร 

CPN เล็งเห็นถึงศกัยภาพของบคุลากรที่ช านาญ  และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเฉพาะด้าน เช่น งานเทคนิค งาน
ระบบงานการให้บริการ และงานบริหาร จึงด าเนินการสรรหาผู้ เช่ียวชาญพิเศษดงักลา่วภายใต้โครงการ  “ศนูย์ความเป็นเลิศ 
หรือ Center of Excellence” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัการองค์ความรู้องค์กรและถ่ายทอดสูบ่คุลากรที่มีศกัยภาพ  
ปัจจุบนัโครงการดงักลา่วได้สรรหาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านดงักลา่วได้แล้ว จ านวน 5 คน โดยด าเนินโครงการต่อเนื่องในสว่น
ของการสรรหา และจดัหลกัสตูรรวมถึงวิธีการจดัการและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปในปี  2562 
 

2.3 การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงู  CPNได้ท าการปรับปรุงมาตรฐานค่างานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามแผนงานที่ก าหนด โดยใช้เคร่ืองมือและแนวทางการจดักลุม่ต าแหน่งงานของกลุม่เซ็นทรัล เร่ิมจากสายงานที่มี
นยัส าคญัก่อนแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 84 และคงระบบการประเมินผลงานพนกังานในสองมิติ คือ ประเมินผลการ
ปฎิบตัิงานรายปีตามดชันีชีว้ดัระดบัองค์กร ระดบัฝ่าย และระดบัแผนกลดหลัน่ตามล าดบัและประเมินผลพฤติกรรมรายคร่ึง
ปีที่สอดคล้องกบัค่านิยมองค์กร I„CARE โดยผลประเมินที่ได้จะน ามาใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนสัประจ าปี  
รวมทัง้ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง และการจดัเตรียมแผนพฒันารายบคุคลในปีถดัไปต่อไป 
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CPN บรูณาการประเด็นความเสี่ยงและความยัง่ยืนในเร่ืองการน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานรายบคุคลเพิ่มขึน้ในแผนงาน เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรในหวัใจพนกังานโดยด าเนินตามแผนพฒันาสถานที่และ
บรรยากาศการท างานเป็น“สมาร์ทออฟฟิศ” (Smart Office) เพื่อให้บคุลากรได้ท างานในบรรยากาศที่ทนัสมยั คลอ่งตวั และ
ตรงกบัลกัษณะงานและไลฟ์สไตล์มากขึน้ โดยแบ่งเป็น 3 เฟส ก าหนดเสร็จภายใน 2 ปีนบัจากปี 2561 (ไม่รวมช่วงท าการ
ส ารวจและศึกษาโครงการ) โดยในปี 2561 ได้ท าการปรับปรุงสถานที่ท างานในส านกังานใหญ่ซึ่งแล้วเสร็จร้อยละ 75 โดย
ปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้ถกูหลกัสรีรศาสตร์โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเก้าอีน้ัง่  โต๊ะ และตู้ ให้เหมาะกบัลกัษณะการใช้งาน 
และดทูนัสมยั มีการปรับระบบโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น สญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพื่อให้
เหมาะกบัการท างานที่เคลื่อนที่และเปลี่ยนสถานที่ท างานปรับระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้สามารถประชุม
ทางไกลเช่ือมต่อได้ทัง้หน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เป็นต้น 

ความปลอดภยัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ CPN ค านึงถึงเพื่อวดัประสิทธิผลขององค์กร พนกังานประจ ารวมทัง้พนกังาน
รับเหมาช่วงต้องยึดถือ และปฏิบตัิตามนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของ  CPN11 โดยในปี 2561 ได้ศึกษา
และเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อขอรับรองมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน  ISO 45001 ในสอง
โครงการ คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 อีกทัง้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย
ก าหนด โดยจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการท างานทัง้ในระดบัองค์กรและใน
ระดบัสาขาตามล าดบั มีจ านวนพนกังานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทัง้สิน้ 370 คน โดยแยกเป็นตวัแทนนายจ้างจ านวน 206 
คน และเป็นตวัแทนลกูจ้างจ านวน 164 คนคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของพนกังานทัง้หมด (ไม่รวมพนกังานสญัญาจ้าง) 

นอกจากนัน้ ยงัจดัให้มีการอบรมบคุลากรเพื่อเพิ่มความเข้าใจและทกัษะด้านการดแูลรักษาความปลอดภยัสาธารณะ  
และบคุคล อาทิ การอบรมป้องกนัและดบัเพลิงขัน้รุนแรง การดแูลเคร่ืองจกัรใหญ่ เช่น ปัน้จัน่ เป็นต้น การดแูลความ
ปลอดภยัระบบไฟฟ้า การดแูลความปลอดภยัทางน า้ การท างานอย่างปลอดภยัในที่อบัอากาศและที่เสี่ยงภยั  การปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น หลกัสตูรการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั ISO 45001 และ 5 ส. เป็นต้น โดยรับการอบรมจากวิทยากร
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรรวมทัง้สิน้ 16 หลกัสตูร มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 1,263 คน (นบัซ า้คน) คิดเป็นร้อยละ 26 ของ
พนกังานทัง้หมด 
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3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

CPN ก าหนดแผนงานการบริหารจดัการคู่ค้าตามนโยบายการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน  มุ่งเน้นในด้านการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างกนัอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ลดผลกระทบต่อสงัคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม และค านึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชน
และความปลอดภยัทัง้นีไ้ด้แบ่งกลุม่คู่ค้าออกเป็น 3 กลุม่ตามห่วงโซ่คณุค่าของ CPN และแบ่งย่อยออกเป็น 12 กลุม่ ตาม
หมวดหมู่ การให้บริการของคู่ค้า (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 110) 

 
3.1 การบริหารจดัการต้นทนุ และความเสี่ยงคู่ค้า 
จากผลการวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคู่ค้าที่มีการด าเนินธุรกรรมระหว่างกนัในรอบปี  2561 จ านวน 5,004 ราย 

พบว่า คู่ค้าในกลุม่ที่ 1 ซึ่งเป็นกลุม่ที่มียอดใช้จ่ายเกินกว่า 10 ล้านบาท มีทัง้สิน้จ านวน 128 ราย ครอบคลมุร้อยละ 81 ของ
การว่าจ้างและจดัซือ้ทัง้หมดโดยร้อยละ 48 เป็นการว่าจ้างและจดัซือ้ในสว่นการพฒันาและก่อสร้างโครงการ และอีกร้อยละ 
35 เป็นการจดัซือ้พลงังานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการด าเนินการและบริหารศนูย์การค้าในแต่ละวนั  ผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถ
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น าไปก าหนดแผนและมาตรการในการลดต้นทนุ  และความคุ้มค่าในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเพิ่มความ
ปลอดภยัในภาพรวมโดยในปี 2561 CPN ได้เข้าร่วมโครงการจดัหาร่วมเชิงกลยทุธ์กบักลุม่เซ็นทรัล  ภายใต้กรอบการบริหาร
จดัการที่สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  โดยน าร่อง 1 โครงการในกลุม่ผู้ ให้บริการวิศวกรรมงาน
ระบบในด้านการซ่อมบ ารุงลิฟท์โดยสาร ซึ่งสง่ผลให้การบริหารต้นทนุของบริษัทฯดีขึน้คิดเป็นร้อยละ 5 

CPN ด าเนินการตามแผนทบทวนและประเมินความเสี่ยงคู่ค้ารายปี โดยวิเคราะห์เฉพาะคู่ค้ากลุม่ที่ 1 ที่ได้จากผล
การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายของคู่ค้าประจ าปี 2561 จากนัน้จึงคดัเลือกเฉพาะคู่ค้าที่มีความเช่ียวชาญ และมีความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของ CPN เพื่อท าการประเมินประเด็นความเสี่ยงของคู่ค้าที่อาจสง่ผลต่อการด าเนินงานระหว่างกนั พบว่าคู่ค้าที่มี
ความเสี่ยงในระดบัสงูล้วนเป็นคู่ค้าในสว่นการพฒันาและก่อสร้างทัง้สิน้ซึ่งร้อยละ  60 ของประเด็นที่ประเมินได้นัน้เป็น
ประเด็นด้านความยัง่ยืนในหมวดความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม  ทัง้นีส้ว่นงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ท าแผนลดความเสี่ยง
ดงักลา่ว และมีการติดตามเป็นระยะ ๆ 

นอกจากการวิเคราะห์ยอดใช้จ่าย และประเมินความเสี่ยงคู่ค้าแล้ว CPN ยงัด าเนินการวิเคราะห์วสัดคุงคลงัรายปี 
และท าการสง่มอบวสัดดุงักลา่วให้กบัหน่วยงานที่ต้องการ  อาทิ การกระจายหลอดไฟตะเกียบจากสาขาที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
งานแล้วไปยงัสาขาอื่นที่ยงัใช้หลอดดงักลา่วอยู่ เพื่อเป็นการลดต้นทนุและวางแผนในการปรับเปลี่ยนเป็นหลอดไฟแอลอีดีใน
ภาพรวมทัง้หมดได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

 
 
3.2 การสรรหาคู่ค้ารายใหม่ 
CPN เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและรายย่อยที่สนใจท าธุรกิจกบั  CPN ทัง้ในการเปิดร้าน และการเป็น

ผู้ผลิต และผู้รับเหมาให้กบั CPN โดยในปี 2561 ได้เปิดช่องทางใหม่ส าหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากบั  CPN ผ่าน
ระบบออนไลน์“CPN Vendor web portal” หรือ https://procurement.cpn.co.th/ เพื่อเพิ่มความสะดวก ความโปร่งใส และ
ความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ โดยสามารถลงทะเบียนเป็นคู่ค้ารายใหม่ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้สามารถติดตามข่าวสาร และ
สมคัรประกวดราคาพร้อมฟังผลผ่านทางช่องทางดงักลา่วได้ตลอด  24 ชัว่โมงภายหลงัการทดลองเปิดระบบเมื่อกลางปี 2561 
พบว่ามีคู่ค้ารายใหม่ที่สนใจลงทะเบียนผ่านระบบดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ  11 ของคู่ค้ารายใหม่ทัง้หมดที่ลงทะเบียนใน
ช่วงเวลาเดียวกนั 

นอกจากนัน้ CPN ยงัได้ท าข้อตกลงกบับริษัทในเครือกลุม่เซ็นทรัลที่มีศกัยภาพในการสง่มอบสินค้าและบริการโดย
เป็นการจดัหาวตัถดุิบและแรงงานจากท้องถิ่น เร่ิมจากกลุม่สินค้าในการก่อสร้าง และกลุม่สินค้าอาหารสด ผกั ผลไม้ โดย
ยงัคงระบบเปรียบเทียบราคาและการจดัซือ้ตามระเบียบปฏิบตัิของ  CPN 
 
 

https://procurement.cpn.co.th/
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3.3 การบริหารความสมัพนัธ์ และการพฒันาคู่ค้า 
CPN ได้จดัการประชุมคู่ค้าประจ าปีอย่างเป็นทางการ (Partner Engagement Meeting) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยใน

ปี 2561 ได้จดั 2 ครัง้ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ประกอบการร้านค้า และกลุม่คู่ค้าที่เป็นผู้ ให้บริการด้านการจดังาน
กิจกรรมและสื่อสารทางการตลาด มีการสื่อสารถึงนโยบายการท าธุรกิจเพื่อรองรับสงัคมไร้เงินสด  และนวตักรรมในการจดั
งานกิจกรรมทางการตลาด อีกทัง้เน้นย า้ในเจตนารมณ์การด าเนินธุรกิจบนหลกับรรษัทภิบาล  การต่อต้านการทจุริตคอร์รัป
ชนั และการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ CPN ตามจรรยาบรรณในการท างานร่วมกนักบัคู่ค้า (CPN Code of Conduct for 
Suppliers) และเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ซึ่งการจดังานส าเร็จ
ลลุว่งด้วยดีมีผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวน 79 ท่าน ทัง้นี ้ร้อยละ 91เห็นว่าเนือ้หาการประชุมเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน  และ
ร้อยละ82 ประสงค์ให้จดังานประชุมเช่นนีอ้ีกในอนาคต 

 
3.4 การประเมินคู่ค้า และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซือ้ / จดัจ้าง 
หน่วยงานที่ดแูลรับผิดชอบในการจดัซือ้ / จดัจ้างจะท าการประเมินด้านการปฏิบติัการของคูค้่าภายหลงัการสง่มอบ

งานเรียบร้อย ผ่านใบประเมินคณุภาพการบริการซึ่งเป็นการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพในด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์  / บริการ 
การสง่มอบตามเวลาและครบถ้วน และการตอบสนองต่อประเด็นความยัง่ยืนองค์กร ซึ่งได้มีการพฒันารูปแบบการประเมิน
ดงักลา่วผ่านทางออนไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดบนใบสัง่ซือ้โดยตรง  เพิ่มความสะดวกในการประเมิน การจดัเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมลู และลดการใช้กระดาษ เร่ิมใช้เมื่อไตรมาส 4 ปี 2561 พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคู่ค้าได้
ร้อยละ 4 โดยผลการประเมินที่ได้นัน้น าไปพฒันาเป็นแผนการพฒันาคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม  และเร่ิมน าร่องด าเนินการแล้ว
กบัคู่ค้าบางรายที่ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ นอกจากนัน้ CPN ยงัด าเนินการประเมินคู่ค้ารายปี โดยใช้กรอบแนวทางการ
ประเมินเช่นเดียวกบัการประเมินภายหลงัการสง่มอบงาน และน าร่องประเมินด้วยรูปแบบคิวอาร์โค้ดในงานซ่อมบ ารุงงาน
ระบบ และงานด้านความปลอดภยั 

ในสว่นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจดัซือ้ / จดัจ้างนัน้ได้ท า การพฒันาการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ใน
หลกัสตูรเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการจดัซือ้ / จดัจ้างขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรจดัซือ้จดัจ้างเฉพาะหน่วยงาน  เพื่อให้
บคุลากรปัจจุบนัได้ท า การทบทวนกระบวนการให้ถกูต้องและลดขัน้ตอนในการจดัซือ้  / จดัจ้าง และจดัการอบรม
กระบวนการที่ถกูต้องให้กบัพนกังานใหม่อีกด้วย  นอกจากนัน้ยงัมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้ / จดัจ้างให้เป็น
กระบวนการแบบไร้กระดาษ โดยท าการขอเอกสารและอนมุตัิจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัง้แต่การลงทะเบียนเป็นคู่ค้า
รายใหม่ การขอใบเสนอราคา การยืนยนัการสัง่ซือ้ การสง่มอบ การวางบิล และการเรียกเก็บเงิน โดยปัจจุบนัมีคู่ค้าร่วม
โครงการดงักลา่วไม่ถึงร้อยละ 5 จากคู่ค้าทัง้หมด ซึ่งในปี 2562 ได้ระบเุป็นแผนในการพฒันาระบบและชกัชวนให้คู่ค้าเห็น
ประโยชน์และเปลี่ยนไปใช้กระบวนการดงักลา่วให้มากขึน้ 
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4. การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน 

CPN ก าหนดแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบและพฒันาร่วมกบัชุมชนตามที่ได้น าเสนอบนเว็บไซต์ของ   
บริษัทฯ www.cpn.co.th /การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน / การดแูลผู้มีสว่นได้เสีย / การแสดงความรับผิดชอบและพฒันาชุมชน / 
การบริหารจดัการและผลการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นสร้างการมีสว่นร่วมกบัชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ควบคู่กบัการ
ด าเนินโครงการเพื่อสนบัสนนุและพฒันาด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อม  ในปี 2561 ได้ก าหนดเป้าหมายการมีสว่น
ร่วมกบัชุมชน และการสร้างจุดหมายการใช้ชีวิตของชุมชนเป็นดชันีชีว้ดัระดบัองค์กรและระดบักลยทุธ์และแบ่งกลยทุธ์
แผนการบริหารจดัการออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

 
4.1 การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านการจราจรทัง้ก่อน ระหว่างและหลงัการก่อสร้าง จนถึงการเปิดให้บริการ ดงั

รายละเอียดการด าเนินการในหน้า 105 และการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดทีมงานชุมชนสมัพนัธ์ท า
หน้าที่รับผิดชอบดแูล สอบถามและตรวจตราผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัชุมชนโดยรอบในระยะ  8-15 กิโลเมตรอย่างสม ่า
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เสมอตลอดการก่อสร้าง และภายหลงัการเปิดด าเนินการจะมีทีมงาน CSR สาขาและทีมควบคมุคณุภาพท าหน้าที่ดงักลา่ว 
รวมไปถึงการสอดสอ่งข่าวสารการร้องทกุข์ในโซเชียลมีเดีย  และการสง่ข้อร้องเรียนตามช่องทางที่บริษัทฯ  ก าหนด ซึ่งในปี 
2561 ไม่มีการด าเนินการใดของ CPN ที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดบัรุนแรง 

 
4.2 การสร้างความผกูพนักบัชุมชน 
4.2.1 การออกแบบอาคารโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน  
CPN ก าหนดแนวปฏิบตัิในการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม  และการตกแต่งทัง้ภายในและภายนอก

อาคาร โดยให้น าเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี และของดีของชุมชนท้องถิ่น หรือในระดบัจงัหวดัมาประยกุต์ให้ทนัสมยั 
โดดเด่น และมีอตัลกัษณ์เฉพาะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจจริงของบริษัทฯที่จะร่วมเป็นสว่นหนึ่งกบัชุมชนในการเติบโต
และเผยแพร่ของดีประจ าท้องถิ่นในวงกว้าง ดงัเห็นได้จากรูปแบบการตกแต่งด้านหน้าอาคาร ในหลาย ๆ โครงการตาม
ต่างจงัหวดั 

4.2.2 การสนบัสนนุในรูปแบบที่ไม่ใช่ตวัเงิน ได้แก่ 

 การสร้างสิ่งปลกูสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กบัชุมชนเช่น สะพานลอย สะพานทางเช่ือม สถานีอนามยัในเขต

แจ้งวฒันะ ห้องน า้สาธารณะต้นแบบในสวนลมุพินีกรุงเทพฯ สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค ในเขตศนูย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 สวนสาธารณะปทมุวนานรัุกษ์ ในเขตศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สวนสาธารณะโคราชริ

เวอร์ วอล์ค ในเขตศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา โดยในปี 2561 ได้มอบสะพานลอยคนข้ามที่ได้

มาตรฐานความแข็งแรงและความปลอดภยัด้วยการติดตัง้กระจกนิรภยัแบบใส และอ านวยความสะดวกด้วยการ

ติดตัง้สายพานลาดเลื่อน ลิฟท์และทางลาดเลื่อนส าหรับรถเข็นคนพิการ ในโครงการเซ็นทรัล ภเูก็ต รวมมลูค่าการ

ก่อสร้าง 223 ล้านบาท 

 การจดัสรรพืน้ที่โดยไม่คิดคา่ใช้จ่ายหรือลดราคาพิเศษให้กบัหน่วยงานราชการ สถานศกึษา หน่วยงานภาคประชา

สงัคมและหนว่ยงานที่ไมห่วงัผลก าไร ในการจดัแสดงนิทรรศการการจดัตัง้พืน้ที่พิเศษเพื่อให้บริการประชาชน 

รวมทัง้การตัง้กลอ่งรับบริจาคเงิน และการสนบัสนนุพืน้ที่เพื่อรับบริจาคโลหิต โดยในปี 2561 ได้ด าเนินการเปิดรับ

บริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “กลุม่เซ็นทรัล จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหวัใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” จ านวน 186 

ครัง้ ได้โลหิตจ านวน 7.14 ล้าน ซี.ซี. เมื่อรวมกบัยอดจากทกุบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล จะได้ยอดบริจาคโลหิต สง่มอบ

ให้กบัสภากาชาดไทยจ านวน 13.27 ล้าน ซี.ซี.  

4.2.3 การบริจาคเงิน 
CPN ให้การสนบัสนนุด้านการเงินกบัชมุชน องค์กรการกศุลหน่วยงานที่เหมาะสมและมีความเก่ียวเนื่องกบัชุมชนที่ 

CPNด าเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงการบริจาคเพื่อการศกึษาและการบริจาคเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบตัิ โดยในปี 2561 CPN 
ได้บริจาคให้กบัมลูนิธิตา่ง ๆ อาทิ มลูนิธิสายใจไทย มลูนิธิชยัพฒันามลูนิธิทนุการศกึษาสมเด็จพระเทพฯ มลูนิธิโรคไตแห่ง
ประเทศไทยมลูนิธิโรงพยาบาลต ารวจ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ กองทนุพฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร (กพด.) คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มลูนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ มลูนิธิอทุกพฒัน์ 
มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ เป็นต้น รวมเป็นเงิน 28.5 ล้านบาท (รวมเงินที่ช าระเพื่อการด าเนินงาน) ทัง้นี ้สว่นหนึ่งของยอดเงิน
บริจาคจ านวน 558,960 บาท มาจากการจดักิจกรรม CPN Step2Share และบางสว่นเป็นการบริจาคร่วมกบักลุม่เซ็นทรัล 
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ทัง้นี ้ CPN ได้ร่วมกบักลุม่เซ็นทรัลและบริษัทในเครือในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากธรรมชาติ  อาทิ มอบถงุยงัชีพเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผู้ประสบวาตภยัพายปุาบึก  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช รวม 3,780 ถงุสง่มอบอปุกรณ์ อาหาร เคร่ืองดื่ม สิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมเงินสนบัสนนุทีมค้นหาผู้ติด
ค้างถ า้หลวง ตลอดระยะเวลาการช่วยเหลือ ณ ขนุน า้นางนอน จงัหวดัเชียงราย รวมเป็นงบประมาณ 3 ล้านบาท 

4.2.4 การจดักิจกรรม CPN อาสา 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ CPN เปิดโอกาสให้พนกังานใช้เวลาในชัว่โมงการท างานในการท ากิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือ  

สนบัสนนุ และมีสว่นร่วมกบัชุมชนในการสง่เสริมทัง้ทางด้านสงัคม วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 ได้เปิดโอกาส
ให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมมากขึน้โดยการน าเสนอกิจกรรมอาสาที่ตนเองและเพื่อนพนกังานสนใจ  หากผ่าน
การพิจารณา ทางบริษัทฯจะมอบเงินสนบัสนนุในการด าเนินการ รวมไปถึงการร่วมกบับคุลากรของบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล
ด าเนินโครงการ Centrality เพื่อร่วมกนัท ากิจกรรมในการสร้างคณุค่าร่วมให้กบัชุมชนโดยรอบ  หรือภายในจงัหวดัที่โครงการ
ตัง้อยู่ สง่ผลให้ตลอดทัง้ปีมีการจดักิจกรรมอาสาทัง้สิน้ 51 กิจกรรม มีจ านวนพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 2,115 คน (นบั
เฉพาะข้อมลูที่มีการรวบรวมและนบัซ า้คน) เพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 19 

 
4.3 การพฒันาชุมชน 
CPN มีเจตนารมณ์ตัง้มัน่ที่จะเป็นสว่นหนึ่งของชุมชน สร้างความภาคภมูิใจให้กบัชุมชน โดยการบริหารและจดั

กิจกรรมทางการตลาดเพื่อเป็นศนูย์กลางของเมือง เป็นศนูย์กลางของธุรกิจท้องถ่ินและเป็นศนูย์กลางของการใช้ชีวิต  มุ่งเน้น
การร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและประชาสงัคมเพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่สะท้อนและสง่เสริมให้คนในท้องถิ่นเกิด
ความภาคภมูิใจในเอกลกัษณ์ของเมือง และสร้างให้เกิดกลไกตลาดชุมชนเพื่อสง่เสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  โดยในปี 
2561 ได้เน้นการจดักิจกรรมสง่เสริมตลาดชุมชน อาทิ ร่วมมือกบักลุม่เซ็นทรัลจดักิจกรรม “ตลาดชุมชนเซ็นทรัลปีที่ 7” เพื่อ
เป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าคณุภาพดีกว่า  2,000 รายการ จากเกษตรกรทัว่ทกุภมูิภาคไทยรวม 49 จงัหวดั และจดั
กิจกรรม “สินค้าชุมชนของเรา” ภายใต้กลุม่เซ็นทรัล ซึ่งเป็นการจดักิจกรรมหมนุวียนไปตามศนูย์การค้าของ  CPN ได้แก่ 
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 

นอกจากนี ้ยงัร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ และกลุม่เกษตรกรรุ่นใหม่และภมูิปัญญาท้องถิ่น ในการจดังานตลาด
เพื่อการเกษตร เช่นตลาดจริงใจ ตลาดเกษตรกรอินทรีย์ ตลาดปันสขุ เป็นต้น รวมไปถึงการเปิดพืน้ที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด เช่น จดังาน “สบัปะรดกลางกรุง” เพื่อบรรเทาภาวะสบัปะรดล้นตลาด โดยจดัในพืน้ที่
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ซึ่งภายหลงัการ
จดังานสามารถช่วยระบายสบัปะรดบ้านคา จงัหวดัราชบรีุได้กว่า 100 ตนั สร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรจ านวน 3,076 ราย 
มลูค่ากว่า 1 ล้านบาท 
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ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

CPN ด าเนินการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการบริหารจดัการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศนโยบายด้านสภาพภมูิอากาศและสิ่งแวดล้อม  ครอบคลมุการด าเนินงานและ
บริหารจดัการ พลงังานน า้ สภาพภมูิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจดัการของเสีย เพื่อให้
เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสงูสดุอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน โดยน ามาตรฐานสากลต่าง ๆ มาประยกุต์ใช้ อาทิ มาตรฐาน
ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานการจดัการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐานระบบการ
จดัการด้านพลงังาน (ISO 50001) และหลกัเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลงังาน และ 
ASEAN Energy Award ของอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลงังาน  ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณขยะ
ฝังกลบ และเพิ่มการใช้พลงังานและน า้ทางเลือก 

 

 
 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

CPN ใช้แนวทางการจดัท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ 
Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นแนวทางในการแสดงข้อมลูปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลอ่ยจากการด าเนินงาน
ขององค์กรตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรตามมาตรฐานการจดัการก๊าซเรือนกระจก  (ISO 14064-1) 
โดยในปี2561 CPN ได้ขอรับรองการจดัท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (www.tgo.or.th) ครอบคลมุการด าเนินงานศนูย์การค้าที่เปิดให้บริการในปี  2561 จ านวน 33 โครงการ (แยก
โครงการเซ็นทรัล ภเูก็ต เป็น 2 โครงการ) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และส านกังานใหญ่ ตามแผนงานในการ
จดัท าข้อมลูปีฐานที่เหมาะสมเพื่อติดตามผลการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ในปี  2568 ใน
การลดดชันีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่ลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัปีฐานปี 2558 
จากการประเมินดงักลา่วพบว่า สดัสว่นปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางตรง  (ขอบเขต 1) และปริมาณการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลงังาน (ขอบเขต 2) คิดเป็นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 46 ของการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้ 3 
ขอบเขตตามล าดบั ดงันัน้แนวทางการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจึงมุ่งเน้นมาตรการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม(ขอบเขต 2) หรือ ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นหลกัดงัรายงานในหวัข้อ  “การใช้พลงังานไฟฟ้า” โดยในปี 2561 
ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรมีปริมาณเพิ่มขึน้ร้อยละ  4.8 เนื่องจากการเปิดด าเนินการโครงการศนูย์การค้า
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เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั เต็มปีปฏิทิน การด าเนินการปรับปรุงเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แล้ว
เสร็จ และการเปิดโครงการเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า โดยความเข้มข้นในการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม  
(ขอบเขต 1 และ ขอบเขต 2) มีค่าเท่ากบั 0.079 ตนัคาร์บอนเทียบเท่าต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่* ทัง้นีห้ากท าการวิเคราะห์ความ
เข้มข้นในการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะในสภาวะการด าเนินธุรกิจปกติ ** พบว่ามีค่าลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 เท่ากบั 
0.086 ตนัคาร์บอนเทียบเท่าต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่ 
*พืน้ท่ีท่ีใช้ในค านวณมาจากพืน้ท่ีให้เช่าทัง้หมด (Net leasable area) รวมกบัพืน้ท่ีส่วนกลาง (Common area) 
** แสดงผลการวิเคราะห์โดยไม่รวมโครงการท่ีเปิดไม่เต็มปีปฏิทิน หรือมีการปรับปรุงบางสว่น โดยจ านวนศนูย์การค้าท่ีน ามาค านวณ คือ 28 โครงการในปี 
2560 และ 30 โครงการในปี 2561 (แยกโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็น 2 โครงการ) 
 

 
 

การใช้พลังงาน 
CPN แบ่งการใช้พลงังานในการด าเนินธุรกิจออกเป็น 3 สว่นหลกัคือ การใช้พลงังานไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าใน
ประเทศ การใช้พลงังานไฟฟ้าจากแผงพลงังานแสงอาทิตย์  และการใช้พลงังานเพื่อการด าเนินการอื่น ๆ เช่น การใช้น า้มนั
เชือ้เพลิงในการเผาไหม้ โดยในปี 2561 CPN ใช้พลงังานในการด าเนินธุรกิจทัง้หมด* รวมส านกังานใหญ่ เท่ากบั 454,447 
เมกะวตัต์-ชัว่โมงคิดเป็นสดัสว่นการใช้การใช้พลงังานโดยตรงจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงร้อยละ  1 (5,265 เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 
การใช้พลงังานทางอ้อมจากแหลง่จ่ายไฟฟ้าร้อยละ 98 (443,007 เมกะวตัต์-ชัว่โมง) และการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยตรงจาก
แผงพลงังานแสงอาทิตย์ร้อยละ 1 (6,175 เมกะวตัต์-ชัว่โมง) ทัง้นีส้ดัสว่นการใช้พลงังานของส านกังานใหญ่** คิดเป็นร้อยละ 
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0.2 (910 เมกะวตัต์-ชัว่โมง) ของการใช้พลงังานทัง้หมด โดยความเข้มข้นของการใช้พลงังานต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่19 เท่ากบั 
136.5 กิโลวตัต์-ชัว่โมงต่อตารางเมตร แม้ว่าการใช้พลงังานในภาพรวมของ CPN จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.6 จากปี 2560 
เนื่องมาจากการขยายธุรกิจและสร้างศนูย์การค้าใหม่ แต่หากวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้พลงังานต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่  
โดยวิเคราะห์เฉพาะในสภาวะการด าเนินธุรกิจปกติ***  พบว่ามีประสิทธิภาพดีขึน้ที่ร้อยละ 1.8 
* การด าเนินธุรกิจทัง้หมดรวมการด าเนินงานของโครงการศนูย์การค้า 33 แห่ง อาคารส านกังาน 7 แห่ง และศนูย์อาหาร 33 แห่ง ไม่รวมพลงังานท่ีใช้โดยผู้ เช่า 
หรือลกูค้า 
** ส านกังานใหญ่ 3 ประกอบด้วย ได้แก่ 1) ชัน้ 10 และชัน้ 30-33 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 2) ชัน้ 23-24 อาคารป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอ 3) ชัน้ 
46 อาคารจิวเวอร่ีเทรดเซ็นเตอร์  
*** พืน้ท่ีท่ีใช้ในการค านวณมาจากพืน้ท่ีให้เช่าทัง้หมด (Net leasable area) รวมกบัพืน้ท่ีส่วนกลาง (Common area) 
 

การใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในปี 2561 สดัสว่นค่าใช้จ่ายการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยรวมคิดเป็นร้อยละ  89 ของค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภคทัง้หมด 

หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมด**** โดยร้อยละ 53 ของการใช้พลงังานไฟฟ้าดงักลา่วเป็นการ
ใช้โดยร้านค้าหรือผู้ เช่าเนื่องจาก CPN ใช้พลงังานไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟฟ้าเป็นหลกัจึงก าหนดเป้าหมายปี  2568 ในการลด
การใช้พลงังานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่ลงให้ได้ร้อยละ  20 เทียบกบัปีฐานปี 2558 (เฉพาะสว่นการใช้พลงังานของ CPN) 
และก าหนดเป้าหมายปี 2561 ในการลดการใช้พลงังานลงให้ได้ร้อยละ 2 เทียบกบัปี 2560 โดยด าเนินการอนรุักษ์พลงังาน
ตามแผนงานทัง้หมด 72 มาตรการในศนูย์การค้ารวม 29 แห่ง คิดเป็นมลูค่าการลงทนุกว่า 51 ล้านบาท (ไม่รวมการลงทุน
ระบบในศนูย์การค้าเปิดใหมแ่ละระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตัง้เมื่อปี 2560) ผลจากการด าเนินการตามมาตรการทัง้หมดสามารถ
ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟฟ้าในภาพรวมลงได้  12,178 เมกะวตัต์-ชัว่โมง สง่ผลให้ดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้า
ต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่ หรือ Specific Energy Consumption: SEC (เฉพาะในสว่นการใช้พลงังานไฟฟ้าของ CPN ไม่รวมร้านค้า
ผู้ เช่า) มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 133.1 กิโลวตัต์-ชัว่โมงต่อตารางเมตร โดยมาตรการหลกัที่น ามาใช้ ได้แก่ 

1. ติดตัง้ระบบการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลงัคาอาคารศนูย์การค้าแล้ว
เสร็จและทยอยผลิตกระแสไฟฟา้ใช้ภายในอาคารโดยตรง จ านวน 6 โครงการ รวมปัจจุบนัมีการติดตัง้ระบบโซลาร์เซลล์บน
หลงัคาอาคารแล้วทัง้สิน้ 9 โครงการ พบวา่พลงังานไฟฟา้จากแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ในปี 2561 (พลงังานแสงอาทิตย์จาก 6 
โครงการใหม่เร่ิมผลิตได้ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2561) มีปริมาณเทา่กบั 6,175 เมกะวตัต์-ชัว่โมง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.3 
ของการใช้พลงังานไฟฟา้เฉพาะที่ใช้โดย CPN(ไม่รวมร้านค้าผู้ เช่า) ของทัง้ 9 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของการใช้
พลงังานไฟฟา้เฉพาะที่ใช้โดย CPN ทัง้โครงการศนูย์การค้าและอาคารส านกังาน 

2. ปรับเปลีย่นระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นระบบหลอดไฟแอลอีดีโดยท าการปรับเปลี่ยนในโครงการที่เปิดด าเนินการ
แล้ว 20 แห่งนบัรวมศนูย์การค้าเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า ที่เปิดด าเนินการในปี 2561  

3. น าเทคนิคการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมตัิที่ใช้ในเคร่ืองท าความเย็น มาใช้ในการดดูอดัสารท า
ความเย็นตาม 
สภาวะแวดล้อมที่เกิดขึน้จริงเพื่อประหยดัพลงังาน 

4. น ามอเตอร์ป๊ัมประสิทธิภาพสงูมาปรับเปลี่ยนในทอ่สง่น า้เย็นและท่อลมเย็น 
5. ปรับเปลีย่นระบบหอท าความเย็น ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
6. มาตรการอื่น ๆ อาทิ ติดตัง้ฉนวนใยแก้วป้องกนัความร้อนเข้าผนงัอาคาร ปรับปรุงระบบควบคมุการปฏิบตัิงาน 

ปรับมาตรการดแูลระบบ 
****รายละเอียดเพิ่มเตมิในรายงานประจ าปี 2561 ‟ รายงานทางการเงิน หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 31 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
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7. พฒันาพนกังานในด้านการอนรุักษ์พลงังาน และการจดัการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการอบรม โดยวิทยากรทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้สิน้ 10 หลกัสตูร มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 449 คน (นบัซ า้คน) คิดเป็นร้อยละ 9 ของพนกังาน
ทัง้หมดรวมไปถึงการสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมสื่อสารวนัพลงังาน (Energy Day) และโครงการดรีมทีมเป็น
ประจ าทกุปี 

8. ให้ความรู้และเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลงังานไฟฟ้า  หนัมาเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในร้านจากเดิมเป็นหลอดไฟแอลอีดี โดยสามารถเชิญชวนและผลกัดนัได้ส าเร็จคิดเป็นร้อยละ  77 ของ
จ านวนเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
CPN น าแนวทางการพฒันาอาคารประหยดัพลงังานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building มาประยกุต์ใช้ในการ
พฒันาศนูย์การค้าของ CPN เร่ือยมา ในปี 2561คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนมีมติเห็นชอบที่จะน า
โครงการปรับปรุงโซนอาหารฟู้ดเวิลด์ บริเวณชัน้ 7 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เข้าขอรับการรับรองอาคารเขียวมาตรฐานสากล
ที่ยอมรับในระดบัโลก มาตรฐาน LEED :Leadership in Energy & Environmental Design จากสภาอาคารเขียว
สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) ซึง่จะได้รับใบประกาศรับรองอยา่งเป็นทางการในปี 2562 ทัง้นี ้ใน
การขอรับรองดงักลา่วนัน้ CPN ได้น าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมาประยกุต์ใช้ โดยค านงึถึงคณุภาพชีวิตของลกูค้า
ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเมื่อมาใช้บริการและปลกูฝังจิตส า นึกการดแูลและรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมให้กบั
ผู้ประกอบการในโซนฟู้ดเวิลด์ดงักลา่ว อาทิ 

 ระบบความเย็นที่มีคา่ประสิทธิภาพสงูน าเทคนิคการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟา้อตัโนมติัใช้ในเคร่ืองท าความ

เย็น และติดตัง้ระบบวดัพลงังานน า้เย็นจากสว่นกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคมุความเย็น  

 ปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดไฟแอลอีดีทัง้หมด และติดตัง้ระบบเปิดปิดแสงสว่างอตัโนมตัิ ควบคมุการ

เปิดปิดแสงสวา่งบริเวณใกล้ขอบระเบียง 

 ติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทศัน์เคร่ืองเสยีง คอมพิวเตอร์ จอภาพ เคร่ืองล้างจาน เคร่ืองท าน า้แข็งใน

ระดบั Energy Star ทัง้หมด 

 ติดตัง้สขุภณัฑ์แบบประหยดัน า้ และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เช่น เคร่ืองล้างจาน และเคร่ืองท าน า้แข็งที่มีอตัราการ

ประหยดัน า้เทียบเทา่มาตรฐาน Energy Star ทัง้หมด 

 ติดตัง้ระบบเติมอากาศใหมแ่บบครบวงจรประกอบด้วยตวัวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  พดัลมดดูอากาศ

ใหม ่ระบบเซ็นเซอร์ในการเติมอากาศอตัโนมตัิ 

 ใช้วสัดอุปุกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ เช่น การใช้สี กาว และสารเคลือบที่มีคา่สารประกอบอินทรีย์

ระเหยต ่า ใช้ไม้อดั และไม้วิเนียร์ ปิดผิวที่ไม่มีสว่นผสมของสารยเูรียฟอร์มาลดีไฮด์ ซึง่มีการวิจยัวา่เป็นพิษต่อ

ร่างกาย และการใช้พืน้กระเบือ้งยางที่ได้มาตรฐาน FloorScore หรือมาตรฐานการรับรองคณุภาพอากาศภายใน

อาคาร 

 เลือกใช้วสัดทุี่มีสว่นผสมของวสัดรีุไซเคิล และเป็นวสัดทุ้องถ่ิน เช่น กระเบือ้ง Terrazzo ไม้อดั อิฐมวลเบา ยิปซัม่

บอร์ด เหล็ก กระจกรวมไปถึงการเลือกวสัดสุ าหรับเฟอร์นิเจอร์ลอยตวั 
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การบริหารจัดการน า้ 

CPN ใช้น า้จากการประปานครหลวง การประปาท้องถิ่น รวมถึงการใช้น า้ซ า้ (Reuse) ในกระบวนการบริหาร
ศนูย์การค้า และก าหนดเป้าหมายปี 2561 ในการน าน า้กลบัมาใช้ซ า้ให้ได้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัปริมาณการใช้น า้ทัง้หมด 
โดยในปี 2561 CPN ใช้น า้ในการบริหารศนูย์การค้าทัง้ 33 โครงการ จ านวน 10.85 ล้านลกูบาศก์เมตร เป็นปริมาณการใช้น า้
ซ า้จ านวน 0.31 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือร้อยละ 2.9 ของปริมาณการใช้น า้ทัง้หมด โดยสามารถน าน า้กลบัมาใช้ซ า้ได้ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 33 เมื่อเทียบกบัปี2560 จากการติดตัง้ระบบรีไซเคิลน า้ใน 9 โครงการ* สว่นหนึ่งที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายเป็นผลมาจากคณุภาพน า้ซ า้ที ่ผลิตได้จากระบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไม่
สามารถน าไปใช้ซ า้ในระบบงานตามที่วางแผนไว้ได้ สง่ผลให้ต้องยกเลิกการใช้ระบบดงักลา่วในโครงการที่ได้ติดตัง้ไปแล้ว  
คือ โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ทัง้นี ้อตัราการใช้เฉพาะน า้ประปาต่อหนึ่ง
หน่วยพืน้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัปี 2560 (ค านวณเฉพาะโครงการที่เปิดเต็มปีปฏิทิน) สว่นหนึ่งเป็น
ผลมาจากแผนด าเนินการจดัซือ้อปุกรณ์ประหยดัน า้ติดตัง้เพิ่มในห้องน า้  การพฒันาร่วมกบัคู่ค้าในการปรับกระบวนการ
ท างานในการท าความสะอาดแบบประหยดัน า้อย่างต่อเนื่อง 
*CPN ติดตัง้ระบบน า้รีไซเคิลในโครงการต่อไปนี  ้เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา  
เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั โดยยกเลกิการติดตัง้ท่ีเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย เน่ืองจากใช้
กระบวนการอ่ืนแทน 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 

10-35 
 

 

 
การบริหารจัดการขยะและของเสีย 
CPN ด าเนินการบริหารจดัการขยะ ของเสียและน า้เสีย ตามแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 
และนโยบายด้านสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 ได้ขอรับการตรวจรับรอง ISO 14001: 2015 
ทัง้หมด 24 โครงการ และได้ขอรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 เพิ่มอีก 3 โครงการ ได้แก่ 
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ท าให้ปัจจุบนั CPN ได้รับรอง
มาตรฐาน ISO 14001: 2015 ดงักลา่วแล้วทัง้สิน้ จ านวน 27 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมดรวมพืน้ที่
สว่นกลาง (ไม่รวมพืน้ที่อาคารส านกังาน) โดยมีการจดัสง่ขยะสูก่ระบวนการจดัการที่เหมาะสมทัง้สิน้ 84,273 ตนั (รวมขยะที่
สามารถน าไปแปรรูปและรีไซเคิล) ค านวณจากการจดัเก็บขยะในศนูย์การค้าที่เปิดให้บริการทัง้  33 โครงการ โดยปริมาณ
ขยะรีไซเคิลคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของปริมาณขยะทัว่ไปทัง้หมด ทัง้นีใ้นปี 2561-2562 ได้ก าหนดแผนในการบริหารจดัการ
ขยะอย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรมมากขึน้โดยปรับปรุงกระบวนการและวิธีการคดัแยกจนถึงวิธีการก าจดัให้ลดปริมาณขยะฝัง
กลบลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 2 ในปี 2562 โดยมีการศึกษาและทดลองปรับวิธีการคดัแยกขยะและวิธีการเก็บข้อมลู  รวมถึง
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การค า นวณปริมาณขยะที่สง่ท าลาย สง่ผลให้การรายงานปริมาณขยะจากการปรับกระบวนการดงักลา่วในปี  2561 มีค่า
ลดลง 
 
มาตรการจัดการขยะที่ด าเนินการในปี 2561 

„ การคดัแยกขยะขวดน า้ดื่มพลาสติกPET โดยร่วมมือกบักลุม่เซ็นทรัลในการตัง้เคร่ืองรับคืนขวดน า้ดื่ม  พลาสติก 
PET แบบอตัโนมตัิ หรือ ReFun Machineเพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจและตระหนกัในการรีไซเคิลขยะขวด
พลาสติก โดยทกุ ๆ ขวดที่คืนนัน้ ผู้คืนจะได้แต้มสะสมเพื่อแลกเป็นของสมนาคณุหรือแลกเป็นคปูองสว่นลดเพื่อใช้ในร้านค้า
ในเครือกลุม่เซ็นทรัล โดยได้จดัตัง้เคร่ืองดงักลา่วจ านวน 2 เคร่ือง น าร่อง ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารส านกังาน 
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  

ผลลพัธ์ ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2561 ได้ปริมาณขวดน า้ดื่มพลาสติกไปรีไซเคิลทัง้สิน้จ านวน 1.8 ตนั เทียบเท่ากบั
การลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก10.8 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

„ มาตรการงดใช้บรรจุภณัฑ์เพื่อลดขยะตัง้แต่ต้นทาง  อาทิ มาตรการงดใช้กลอ่งโฟมในโซนฟู้ดพาร์ค และโซนซือ้
อาหารกลบัในศนูย์อาหารทกุแห่งที่บริหารงาน โดย CPN ร่วมกบักลุม่เซ็นทรัลในการงดใช้ถงุพลาสติกทกุวนัที่ 4 ของเดือน
ในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตและเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ และด าเนินโครงการออกแบบถงัขยะเพื่อคดัแยกตัง้แต่ต้นทางโดยร่วมกบั
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ในการให้นกัศึกษา ภาควิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ออกแบบและขึน้รูปถงัขยะคดัแยกต้นแบบให้ทดลองใช้จริงในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  เวสต์เกต โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อสง่ เสริมให้เกิดการคดัแยกขยะตัง้แต่ต้นทางมุ่งเน้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลกูค้าที่มาใช้บริการ 
ให้ช่วยกนัคดัแยกขยะอย่างง่ายและเกิดความสนกุ ภายใต้โครงการ Waste4Fun - แยกสนกุ เพื่อโลก เพื่อเรา 

„ มาตรการการจดัภายในส านกังาน ในปี 2561 CPN ผนวกโครงการ 5 ส.พลสั รวมในโครงการสมาร์ทออฟฟิศ เพื่อ
จดัสถานที่ท างานให้สะอาด สะดวก และปลอดภยัในส า นกังานใหญ่ อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รวมไปถึงการ
จดัการกระบวนการคดัแยกขยะโดยน าร่องในบางส านกังานของบางแผนกโดยเฉพาะการแยกกระดาษเพื่อท าลายผ่าน
โครงการ Shred2Share ทัง้นีน้บัจากปี 2551 ที่ CPN ร่วมกบับริษัทอินโฟเซฟ จ ากดั ในการรวบรวมเอกสารเพื่อย่อยท า ลาย
อย่างปลอดภยันัน้สามารถน ากระดาษมารีไซเคิล ได้จ านวน 41.19 ตนั เทียบเท่ากบัการลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจก 10.72 ตนั คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ผลลพัธ์ ปี 2561 CPN น าสง่กระดาษเพื่อรีไซเคิลในโครงการ Shred2Share 20.44 ตนั เทียบเท่ากบัการลดปริมาณ
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 5.32 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
 
มาตรการควบคุมคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า 

CPN น าแนวทางตามมาตรฐาน ISO 14001 มาปรับใช้ ในการดแูลคณุภาพอากาศภายในศนูย์การค้าให้ได้ตามค่า
มาตรฐาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพของผู้ ใช้บริการ อาทิ การตรวจวดัคณุภาพอากาศ และวดัปริมาณก๊าซพิษที่มี
ผลต่อร่างกายชนิดเฉียบพลนั ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ บริเวณลานจอดรถแบบกึ่งปิด การ
ติดตัง้แผ่นกรองฝุ่ นในระบบเติมอากาศใหม่ และการติดตัง้ระบบตรวจจบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารตาม
จุดและโครงการที่เหมาะสมเพื่อเติมอากาศใหม่แบบอตัโนมตัิ และปิดระบบหากอากาศภายนอกไม่ได้คณุภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด เป็นต้น 
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การบริหารจัดการด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

CPN ก าหนดนโยบายการจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ * อย่างชดัเจนในการไม่พฒันา
โครงการในพืน้ที่หวงห้ามหรือเขตอนรัุกษ์ใด ๆ และก าหนดข้อปฏิบตัิที่ต้องท าการส ารวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกบั
ผู้ เชี่ยวชาญภายนอก และด าเนินการดแูลและอนรุักษ์ระบบนิเวศบริเวณพืน้ที่โดยรอบของการก่อสร้างในทกุโครงการใหม่
และโครงการปรับปรุง CPN มุ่งสง่เสริมคณุภาพชีวิตโดยน าธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกบัคนในสงัคมให้มากขึน้  สร้าง
ความตระหนกัในคณุค่าของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกนักบัชุมชน สงัคม โดยการออกแบบให้ภมูิส
ถาปัตย์กลมกลืนกบัตวัเมืองและระบบนิเวศเดิมให้มากที่สดุ เพิ่มพืน้ที่สีเขียวด้วยการปลกูต้นไม้จริงทัง้ภายในและภายนอก
โครงการ หากจ าเป็นต้องรือ้ถอนต้นไม้จะท าการล้อมหรือย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทนและน าพนัธุ์ไม้นเมือง
มาปลกูรอบโครงการเพื่อสร้างความกลมกลืนอีกด้วย ในปี 2561 CPN ด าเนินการเพิ่มพืน้ที่สีเขียวในโครงการสว่นขยายของ
เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า โดยจดัให้มีต้นไม้ใหญ่ในโครงการโดยรอบพืน้ที่จ านวน  446 ต้น ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่
หลากหลายชนิดพนัธุ์ ที่สามารถอยู่ได้อย่างเหมาะสมในพืน้ที่เพื่อช่วยลดความร้อนและกรองฝุ่ นละออง  รวมถึงเพิ่มความร่ม
ร่ืนให้กบัอาคาร ถนน และชุมชน 
*รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpn.co.th/การพฒันาสู่ความยัง่ยืน/การก ากับดแูลที่ดี/นโยบายและแนวทางปฎิบตัิ/นโยบายการจดัการ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/การกำกับดูแลที่ดี/นโยบายและแนวทางปฎิบัติ/นโยบายการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
http://www.cpn.co.th/การพัฒนาสู่ความยั่งยืน/การกำกับดูแลที่ดี/นโยบายและแนวทางปฎิบัติ/นโยบายการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
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การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
CPN มุ่งมัน่ที่จะลดผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่ช่วงการก่อสร้างจนกระทัง่

เปิดด าเนินการโดยการลดผลกระทบทางด้านฝุ่ น เสียง ขยะ และมลภาวะทางน า้ร่วมกนักบัชุมชนที่ใช้แหลง่ระบายน า้
สาธารณะและกระบวนการจดัการขยะร่วมกนั CPN ร่วมกบักลุม่เซ็นทรัลด าเนินกิจกรรมเพื่อดแูลและรักษาสิ่งแวดล้อม  เน้น
การมีสว่นร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การดแูลแหลง่น า้สาธารณะ การลดปริมาณขยะ และการเพิ่มพืน้ที่สี
เขียว โดยด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและพฒันาแนวทางการมีสว่นร่วมกบัชุมชนเพื่อแก้ปัญหาจากน า้ เสียน า้ไม่ระบาย 
และน า้ท่วม ซึ่งพบว่าคลองหรือล ารางที่อยู่ในพืน้ที่โดยรอบของศนูย์การค้า  CPN ประสบปัญหาน า้เน่าเสียและน า้ไม่ระบาย
เป็นสว่นใหญ่ จึงได้ด าเนินการแก้ไขภายใต้โครงการ“เซ็นทรัลกรีน” โดยการขดุลอกคคูลอง ปลกูพืชดดูซบัสารพิษริมคลอง 
ติดตัง้กงัหนัเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น า้ และเพิ่มพืน้ที่สีเขียวริมคลอง ในปี 2561 ได้จดักิจกรรมเซ็นทรัลกรีนทัง้สิน้ 21 กิจกรรม 
ในพืน้ที่ใกล้เคียงศนูย์การค้า 18 โครงการ นอกเหนือจากนัน้ยงัมีการจดักิจกรรม CPN อาสากลุม่ย่อยในด้านการดแูลรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น เก็บขยะชายทะเล ปลกูป่า ปลอ่ยสตัว์ทะเล เป็นต้น อีก 7 กิจกรรม รวมเป็นกิจกรรมอาสาด้านสิ่งแวดล้อม
ทัง้สิน้ 28 กิจกรรม หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของกิจกรรม CPN อาสา ทัง้หมดที่จดัในปี 2561 และมีพนกังานเข้าร่วมจ านวน 
1,581 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนพนกังานจิตอาสาทัง้หมดในปี 2561นอกจากนัน้ CPN ยงัร่วมกบักลุม่เซ็นทรัล
ในการสนบัสนนุและฟืน้ฟูระบบนิเวศในบริเวณคุ้งบางกระเจ้า  จงัหวดัสมทุรปราการ ภายใต้ชื่อโครงการพฒันาพืน้ที่คุ้ งบาง
กระเจ้า สูค่วามยัง่ยืน - Our Khung Bangkachao โดย CPNกลุม่เซ็นทรัล และมลูนิธิชยัพฒันา ร่วมกนัฟืน้ฟูและพฒันา
พืน้ที่สีเขียวในพืน้ที่ราชพสัดจุ านวน 400 ไร่ (ระยะที่ 1) ตามแนวคิดการสร้างป่าชุมชน ซึ่งเป็นวิถีปฏิบตัิและเป็นการปรับตวั
ของการจดัการทรัพยากรภายในชุมชนในการช่วยลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล า้ทางสงัคมของคนในชุมชน  และ
เป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาพืน้ท่ีป่าและความสมบรูณ์ของนิเวศป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดลุ ซึ่งในปี 2561 CPN 
ได้บริจาคเงินจากโครงการCPN Step2Share เพื่อฟืน้ฟูพืน้ที่จ านวน 23.22 ไร่ โดยร่วมกบัชมุชนและพนกังานจิตอาสาในการ
ฟืน้ฟูป่าและเศรษฐกิจชุมชนเป็นระยะ ๆนอกจากนัน้ CPN ยงัใช้พืน้ที่และบทบาทการเป็น “ศนูย์รวมของชุมชน” ในการปลกุ
จิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้กบัชุมชนและสงัคม  อาทิ การเปิดพืน้ที่ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการ
สื่อสารภายในศนูย์การค้าในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การจดักิจกรรมรณรงค์ การเดินขบวนประชาสมัพนัธ์เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
หมายเหต ุ
1 ห้องน า้ส าหรับเด็ก หมายถึง ห้องน า้ท่ีจัดท าขึน้เพ่ือการใช้งานของเด็กโดยเฉพาะ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ห้องน า้ด้วยตัวเอง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง  
2 Food Destination หมายถึง การพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือให้กลายเป็นจุดหมายในการรับประทานอาหาร  (Food Park / Food Patio / FoodWorld / Food Foresta / Food Ville)  
3 Co-working Space หมายถึง พืน้ท่ีส าหรับการท างานร่วมกัน  
4 Car Pool หมายถึง พืน้ท่ีจอดรถส าหรับรถท่ีมีคนโดยสารมากกว่า 4 คน  
5 Family หมายถึง พืน้ท่ีจอดรถส าหรับครอบครัวท่ีมีรถเข็นเด็ก 
* เซ็นทรัลเวิลด์ มีบริการจุดคืนภาษีนักท่องเท่ียวในเมือง 
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การบริหารจัดการและการสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
 การมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมีประชาชนเป็นผู้ ถือ
หุ้น โดยระบบการควบคุมที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้กับ
บริษัทและผู้ที่มีสว่นได้เสียได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้เกิดความมัน่ใจว่า บริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ กฏหมาย 
และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้บริษัทสามารถปอ้งกนัทรัพย์สนิจากการทจุริต ความเสยีหาย รวมทัง้
มีการจดัท าบญัชีและรายงานท่ีถกูต้องนา่เช่ือถือ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ความน่าเช่ือถือ และความถูก
ต้องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวของ โดยมีระบบควบคมุภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็นกลไกส าคญัควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิตามกลไกดงักลา่วแก่บคุลากร
ทกุระดบัของบริษัทฯ ผ่านสายการบงัคบับญัชาและช่องทางประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้ส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในเบือ้งต้นก่อน
น าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ตระหนกัถึงการมีระบบควบคมุภายใน

ที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยก าหนดให้มีการควบคมุภายในตามกรอบการควบคมุภายในของ  COSO 2013 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยได้มอบหมายให้ส านกัตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการท างานของบริษัทฯ ในทกุด้านมีประสทิธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ในปี 2561 ส านักตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง  ๆ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม ตามแบบประเมินที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ก าหนดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อนที่จะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

ในปี 2561 บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 11 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้จะมีวาระ
การประชุมเพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  ผ่านกระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ของส านกัตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี สอบทานการท ารายการระหวา่งกนัสอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง
และการก ากับดูแลกิจการที่ดี และให้ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นเพื่อการพฒันาและติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารตามอเสนอแนะในรายงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณากระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อ
ร้องเรียน 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 วนัที่ 9 มกราคม 2562 มีการรายงานผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 17 
มกราคม 2562 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 4 ทา่น (ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ)เข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้
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ให้ความเห็นชอบว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมี
เหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย (ดงัปรากฏในหวัข้อ“รายงานความรับผิดของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้(ดงัปรากฏในหวัข้อ “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ”) โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และผู้บริหารระดบัสงูให้ความส าคญัและติดตามการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีผู้้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชีจ ากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2561 ได้ให้ความเห็นในรายงาน
การสอบบญัชีวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (ดงัปรากฏในหวัข้อ “รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต”) 

 
สรุปผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในด้านตา่ง ๆ 5 องค์ประกอบได้ดงันี ้
 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคมุทีเ่หมาะสมดงันี ้

 „คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจเป็น
อย่างดีโดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ กฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ  กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก า  หนดค่าตอบแทน และกฎบัตร
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร กฎบตัร
คณะกรรมการจดัการ เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็น
ธรรม และสอดคล้องตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและ
พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิแตง่ตัง้ 

 มีการก าหนดจรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดแูลกิจการมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั รวมถึงจรรยาบรรณ
ส าหรับคู่ค้า ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลภายนอก
รับทราบอยา่งชดัเจน 

 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหลกัจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึ่งจดัให้ผู้บริหารและพนกังานท า
แบบประเมินประจ าปีผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ 1) แบบประเมินตนเองตามหลกับรรษัทภิบาล (CG Individual 
Assessment) ซึ่งพฒันาโดยฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพฒันาที่ยัง่ยืนร่วมกบัส า  นกัเลขานกุารบริษัท 2) 
การประเมินผลพฤติกรรม(Behavior Assessment) ซึง่จดัท า โดยหนว่ยงานทรัพยากรบคุคล 

 ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจน วดัผลได้ มีการจดัฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ และก าหนดแผนอบรม
ประจ าปี เพื่อพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มีการสร้างแรงจูงใจและจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อผอ่นคลายความกดดนัในการท างานให้กบัพนกังาน นอกจากนีไ้ด้มีการปรับเปลีย่นผงัโครงสร้าง
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายขององค์กร การแข่งขนัทางธุรกิจ และสภาวการณ์ในปัจจุบนั อีกทัง้มีการ
ด าเนินงานด้านแผนสบืทอดต า แหน่ง (Succession Plan) ส า หรับผู้บริหารระดบัสงูที่เป็น Key Position มีการก า 
หนดแผนอาชีพและแผนพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 
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 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอกโดยได้รับการรับรองต่ออายกุารเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 
 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงสากล COSO ERM 2017 และระบปัุจจยัความเสี่ยง

องค์กรตามรายละเอียดที่ปรากฏในหวัข้อ “ปัจจยัความเสี่ยง” ทัง้นีก้ารด าเนินการในภาพรวมด้านการประเมินความเสี่ยง
สามารถสรุปได้ดงันี ้

 การบริหารความเสีย่งอยูภ่ายใต้การก า กบัดแูลโดยคณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งที่มีหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสีย่งทีค่รอบคลมุทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้มีการ
ติดตามแผนการปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสีย่งทัง้ระดบัองค์กรและระดบัฝ่ายงาน โดยฝ่ายบริหารความเสีย่งจะ
รายงานในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการนโยบายความเสีย่งทกุไตรมาส 

 มีการสือ่สารให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความเสีย่งผา่นการจดัอบรม เช่น งานสมัมนา Cyber 
Security ให้กบัผู้บริหารระดบัสงู และการจดัอบรมผู้บริหารสาขาให้มีความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสีย่ง 
เป็นต้น 

 ประเมินการเปลีย่นแปลงรูปแบบของธุรกิจที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ เพื่อปรับกลยทุธ์และเปา้หมาย
ขององค์กรให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปมีการประเมินปัจจยัตา่ง ๆ เช่น สิง่แวดล้อมระดบัมห
ภาคทัง้ในประเทศและภมูิภาคใกล้เคียง การแขง่ขนัด้านค้าปลกีและแนวโน้มที่ส าคญั 

 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
บริษัทฯ ควบคมุการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อลดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยมี

มาตรฐานการควบคมุที่ส าคญัดงันี ้

 มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม  โดยครอบคลุม
กระบวนการท่ีส าคญัตา่ง ๆ เช่น ขัน้ตอนวิธีการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่ว ขัน้ตอนการอนมุตัิธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป รวมถึงการ
แบง่แยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม 

 ก าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบคุลากรของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัสื่อสาร
ถึงคูค้่าและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ รับทราบผา่นระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯ 

 ด าเนินการตามมารตฐานสากล เช่น ISO 14001, ISO 50001, ISO 20121, ISO 45001 และการปฏิบตัิงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯ มีการก าหนดการควบคมุความปลอดภยัของระบบผ่านนโยบายด้านความปลอดภยั
สารสนเทศ และมาตรฐานความปลอดภยัสารสนเทศโดยสื่อสารไว้ใน  “จรรยาบรรณและหลกัการก ากับดูแล
กิจการ” อีกทัง้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานโดยฝ่าย IT Audit เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในของระบบ
สารสนเทศให้ดียิ่งขึน้ 
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลูที่มีประสทิธิภาพดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลบั  (Confidentiality) การรักษาความ
น่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู (Availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนก ากบัดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน 
รวมทัง้บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องปฏิบตัิตามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู 

 จดัการข้อมลูส าคญัต่าง ๆ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบในการสื่อสาร
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทันท่วงที เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนวนัประชุมล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

 มีช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกผ่านระบบIntranet และ Website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
รับทราบข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางในการแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตได้ 

 ในสว่นของการรักษาความปลอดภัยของข้อมลู บริษัทฯ มีการจดัเก็บเอกสารส าคญัของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
และเป็นหมวดหมู ่โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะพฒันาการจดัเก็บเอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เพื่อให้การ
สบืค้นเอกสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วที่สดุ ปอ้งกนัเอกสารสญูหาย และลดการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ 

 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทฯ มีระบบติดตามที่มีประสทิธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดงันี ้

 มีการติดตามผลการด าเนินงานวา่เป็นไปตามเปา้หมายการด าเนินธุรกิจผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 
8 ครัง้ในปีที่ผา่นมา กรณีที่ผลการด าเนินงานมีความแตกตา่งจากเปา้หมายที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้แก้ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้บงัคบับญัชาตามสายงานเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ผู้บริหาร
รับทราบเป็นประจ าผา่นการประชมุของฝ่ายจดัการ 

 มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม ่าเสมอ โดยส านกัตรวจสอบภายในที่มี
สายรายงานขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในได้รับการสง่เสริมให้พฒันาการปฏิบตัิงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ส านกัตรวจสอบภายในได้รับการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบ
ภายในโดยผู้ประเมินจากบริษัทชัน้น าภายนอกทุก 5 ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบตัิที่ดี 

 มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชดัเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทอยา่งทนักาล ซึ่งได้สื่อสารไว้ใน “มาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั” เมื่อเกิดเหตกุารณ์ทจุริต 
หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริต หรือมีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น เป็นต้น 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ปัจจบุนั หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวนงลกัษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกั

ตรวจสอบภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกัษณะเดียวกบับริษัทฯ  มาเป็น
ระยะเวลา 17 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณุสมบตัิของผู้ด า รงต า แหน่งหวัหน้า
งานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ประสบการณ์ ปรากฏในหวัข้อ “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและ
เลขานกุารบริษัท” 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                            รายการระหว่างกนั  
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12. รายการระหว่างกัน 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า และประกอบธุรกิจอื่นที่

เก่ียวเนื่องและสง่เสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความสาํเร็จตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจที่ผา่นมาของ CPN สว่น
หนึ่งเป็นผลมาจากการที่ CPN เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุม่เซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้นําในธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน โดยกลุม่
เซ็นทรัลมีธุรกิจที่หลากหลายทัง้ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลาย
ยี่ห้อและผลิตภณัฑ์ และธุรกิจในกลุม่ดงักลา่วเป็นผู้ เช่าพืน้ที่ใหญ่และผู้ เช่าพืน้ที่ร้านค้าในแต่ละศนูย์ ของ CPN จึงอาจ
กลา่วได้วา่ธุรกิจตา่ง ๆ ในกลุม่เซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั CPN ที่ช่วยเพิ่มอตัราการเช่า และสร้างความมัน่ ใจแก
ลูก่ค้ารายอื่นๆ ให้มาเช่าพืน้ที่ภายในศนูย์การค้าของCPN ซึ่งมีสว่นช่วยยืนยนัความสําเร็จของโครงการต่าง ๆ และสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้นของ CPN จากความสมัพนัธ์ทางการค้าดงักลา่วข้างต้นระหว่าง CPN และกลุม่เซ็นทรัลซึ่ง
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นครอบครัวจิราธิวฒัน์คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าความสมัพนัธ์ทางการค้าดงักล่าวข้างต้นเป็นจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจของ  CPN โดยมีความจําเป็น 
สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับ
ดแูลให้มีการทํารายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการทํารายการระหว่างกนักบักิจการและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินประจําปี 2561 ซึ่งรายการสว่นใหญ่เป็นการทํารายการระหว่างบริษัทฯ กบักิจการในกลุม่
เซ็นทรัลและกลุม่จิราธิวฒัน์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
รายการระหว่างกนักับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

1. รายได้จากกิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
 

ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีและการให้บริการสาธารณปูโภคภายในศนูย์การค้า รายได้จากการให้เชา่ทีด่นิ
รายได้ค่าบริหารงาน และรายได้อื่น ๆ จากค่าเบีย้ประกนัภยัค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย ค่าธรรมเนียม      
คํา้ประกนั และคา่บริการตา่ง ๆ ที่เรียกเก็บจากกิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนัในปี 2561 รวมจํานวน 4,815 ล้านบาท 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้เช่าและให้บริการพืน้ท่ีค้าปลกีภายในศนูย์การค้า อาคารสาํนกังาน อาคารที่

พักอาศัย ศูนย์อาหารสวนนํา้และสวนพักผ่อน  ที่ตัง้อยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้าตลอดจนเป็นผู้ ให้บริการ
สาธารณปูโภคภายในศนูย์การค้า ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกนับริษัทในกลุม่เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า  
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลกี และร้านอาหารแบรนด์ชัน้นําตา่ง ๆ ซึง่เป็นกิจการท่ีเก่ียวเนื่องและสง่เสริมธุรกิจของบริษัทฯ ทํา
ให้บริษัทฯ มีรายได้จากรายการค้าที่เป็นไปตามปกติ ธุรกิจและเง่ือนไขการค้าทัว่ไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็น
องค์กรที่มีศกัยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินที่มัน่คงนอกจากนี  ้ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก 
และร้านอาหารแบรนด์ชัน้นําในศนูย์การค้าจะเป็นสว่นที่ดึงดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้ามากขึ น้ ซึ่งเป็นการ
เพิ่มผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ 
เพื่อเรียกเก็บจากกิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั ดงันี ้

 อตัราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณปูโภคจากการให้เช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้าที่บริษัทฯ  เรียกเก็บจาก

กิจการที่เก่ียวข้องกัน จะเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกับร้านค้าอื่นที่เช่าอยู่บริเวณติดกันหรือ

ใกล้เคียงกนั และอยูใ่นชัน้เดียวกนัจะมีอตัราคา่เช่าและคา่บริการใกล้เคียงกนั ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าจะขึน้อยู่กบัทําเล 
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ขนาดพืน้ที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาที่เช่า และประเภทของการเช่า และเป็นไปตามหลกัการของรายการค้าที่

เป็นปกติธุรกิจที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

 รายได้อื่น ที่เกิดขึน้จากการเรียกเก็บค่าเบีย้ประกนัภยัค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย ค่าธรรมเนียม

คํา้ประกนั และค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลกูค้าที่เช่าพืน้ที่ในศนูย์กา ร ค้านัน้ บริษัทฯ มีนโ ยบายและ

หลกัเกณฑ์ที่จะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยดงักลา่วเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและลกูค้าทัว่ไป โดย

คิดจากต้นทนุที่เกิดขึน้จริงในการดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลกัษณะการเช่าพืน้ที่ และ

หลกัการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

 รายได้จากการให้เช่าที่ดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพฒันาศนูย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกนักบั

โครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด  และขนาด

โครงการท่ีเหมาะสม ซึง่การพฒันาโครงการขึน้มาบนที่ดินแปลงเดียวกนันัน้ จะดําเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัท

หนึง่เป็นผู้ซือ้หรือเช่าที่ดินทัง้แปลงจากเจ้าของที่ดิน และนําที่ดินให้อีกบริษัทหนึง่เช่าหรือเช่าช่วงตามสดัสว่นพืน้ท่ี

ที่ต้องการในราคาทนุบวกดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งรายได้ในการให้เช่าที่ดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีของ  บริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 

 รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่ในโครงการศนูย์การค้า  จะมีการตกลงในสว่นของค่าตอบแทนกันตัง้แต่

ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยอตัราค่าเช่าจะคํานวณจากต้นทนุค่าที่ดินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบีย้ที่

เกิดขึน้จริงและคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานซึง่รายได้จากคา่ตอบแทนการเช่าพืน้ที่ใหญ่ในโครงการศนูย์การค้าจะ

ได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                            รายการระหว่างกนั  

 

12-3 

 
 

2. คา่ใช้จา่ยทีจ่่ายให้กบักิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
 

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้า ค่าเช่าที่ดินและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2561 
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายที่จ่ายให้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 1,353 ล้านบาท 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

 การเช่าที่ดินจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพฒันาศนูย์การค้าบนที่ดินแปลง

เดียวกนักบัโครงการของบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการสง่เสริมความได้เปรียบทางการตลาด  และ

ขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการพฒันาโครงการขึน้มาบนที่ดินแปลงเดียวกนันัน้จะดําเนินการโดยให้บริษัทใด

บริษัทหนึ่งเป็นผู้ซือ้หรือเช่าที่ดินทัง้แปลงจากเจ้าของที่ดิน  และนําที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตาม

สดัสว่นพืน้ที่ที่ต้องการในราคาทนุบวกดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จริงในราคาตลาดที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ  โดย

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(“ตลาดหลกัทรัพย์

ฯ”) และ/หรือ หนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องซึง่การจ่ายคา่ตอบแทนการเช่าที่ดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีของ บริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 
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 การเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้า ในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการร่วมลงทนุกบัห้างสรรพสินค้าในกลุม่เซ็นทรัล อาคาร

จะถกูแบง่เป็น 2 สว่นคือ อาคารศนูย์การค้าและอาคารห้างสรรพสนิค้า ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพืน้ที่

ขนาดใหญ่จากสว่นอาคารห้างสรรพสนิค้าเพื่อพฒันาเป็นพืน้ที่ขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะได้รับเป็น

รายได้คา่เช่าและคา่บริการ เทียบกบัต้นทนุค่าเช่าพืน้ที่ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กบัห้างสรรพสินค้าเป็นหลกั ซึ่งจะมี

การตกลงาตอบแทนในการให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลกัการเดียวกนักบั

กรณีที่บริษัทฯ ให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพืน้ที่ใหญ่จะได้รับการสอบ

ทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 

 การวา่จ้างกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจโดยการวา่จ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณา

จากประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีกและความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจและกลยทุธ์

ของบริษัทฯ เป็นสําคญั โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกนันัน้

เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงของผู้ให้บริการจดัสรรตามการให้บริการ 

 การทํา ประกันภยักับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งมีการกํา หนดราคาและเง่ือนไขตามราคาตลาด หรือราคา

เปรียบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้าประกนัท่ีมีราคาและเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ มากที่สดุโดย

เปรียบเทียบราคาย้อนหลงัอยา่งน้อย 2 ปี ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมม่ีผู้ เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะพิจารณาอนมุตัิ

ทํารายการในราคาเทียบเคียงกบัปีที่ผา่นมา โดยขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการทําประกนัและสภาวะตลาดด้านการประกนั

ในขณะนั ้

 การวา่จ้างด้านการจดัการ IT Infrastructure กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประโยชน์สงูสดุ

ในด้าน IT Infrastructure ทัง้ในเชิงการลงทนุ การบริหารงานระบบ และการพฒันาบคุลากรก่อให้เกิดการ

ประหยดัเนื่องจากขนาด (Economy of Scale) ตลอดจนมีอํา นาจในการต่อรองทํา ธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้าน IT 

ทัง้นี ้เง่ือนไขและค่าใช้จ่ายในการบริการคํานวณตามต้นทนุที่เกิดขึน้จริงเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด และไม่สงู

กวา่คา่บริการท่ีบริหารโดย CPNโดยกํา หนดให้มีการทบทวนอตัราคา่บริการเฉลีย่เพื่อกําหนดเป็น Baseline และ

จะมีการทบทวนทกุ 2 ปี 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ยที่จา่ยให้กบักิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 

 บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั (“HCDS”) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่มีกลุม่

จิราธิวฒัน์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นที่ตัง้ศนูย์การค้าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และโครงการ

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

 บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีในอาคารบางสว่นของบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (“CDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล 

ที่มีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพื่อนําพืน้ท่ีมาพฒันาเป็นพืน้ท่ีขายเพิ่มเติมจาก สว่นที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ

หรือสทิธิการเช่าที่ดิน 
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 บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กบับริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา 

จํากดั (“CID”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินคือการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย) โดยเช่าช่วงเป็นระยะเวลา 20 ปี สญัญาสิน้สดุวนัที่ 18 ธันวาคม 2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่

บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CID ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 16,178.32 ล้านบาท ซึ่งรายการดงักลา่ว

ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีสว่นได้เสียในที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 

2552 

 บริษัทฯ วา่จ้างให้ HCDS ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่มีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารและที่

ปรึกษาในการบริหารงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ

แก่บริษัทฯ ทัง้นี ้ กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการ

ให้บริการของHCDS เป็นประโยชน์ในการดํา เนินธุรกิจของบริษัทฯเนื่องจากประสบการณ์อนัยาวนาน  และ

ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลกีเป็นอยา่งดีของ HCDS ประกอบกบัราคาและเง่ือนไขที่ HCDS เสนอเรียกเก็บ

คา่บริการมีความสมเหตสุมผล โดยรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559  

 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี (เดิมช่ือ “โรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ซือ้

กิจการมาพร้อมกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี (เดิมช่ือ “ศนูย์การค้าเจริญศรีพลาซา”) เมื่อปี 

2552   บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ CHR ที่มี

กลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหารงานโรงแรม โดยอตัราคา่บริหารงานท่ีเรียกเก็บระหวา่งกนัเป็นไป

ตามราคาตลาด ที่มีเง่ือนไขการค้า ทัว่ไปเทียบเคียงได้กบัการทํารายการกบับคุคลอื่น 

 บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริษัท แวนเทจ กราวด์ จํากดั (“Vantage”) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่มีกลุม่จิราธิวฒัน์ 

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สญัญาสิน้สดุวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2586 เพื่อพฒันาเป็นศนูย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ Vantage ตลอด

ระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,099 ล้านบาท ซึ่งรายการดงักลา่วได้รบั การอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีสว่น

ได้เสยีในท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2556 ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิการยกเลิกสญัญาเช่า

ที่ดินบางสว่นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กบั Vantage เพื่อให้ Vantage ขายที่ดินดงักลา่วให้กลุม่

บริษัท IKANO เพื่อก่อสร้าง IKEA Store โดย Vantage ตกลงจะจ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีใน

สว่นท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าที่ดินให้กบับริษัทฯ จํานวนประมาณ 120 ล้านบาท 

 บริษัทฯ ลงทนุในทรัพย์สนิบางสว่นของโครงการเซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั กบั CDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่

มีกลุม่จิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย การเช่าช่วงที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัล ภเูก็ต เฟส

ติวลั ระยะเวลา 41 ปี สญัญาสิน้สดุวนัที่ 6 มิถนุายน 2599 การเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั 

บางส่วน (ไม่รวมพืน้ที่ส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) การรับโอนกรรมสิทธ์ิงานระบบ และการรับโอน
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กรรมสิทธ์ิอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายปีและค่ารับโอนกรรมสิทธ์ิท่ี

บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CDS ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,166 ล้านบาทซึ่งร ายกา ร ดงักลา่วไ ด้

รับกา รอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

 บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินขนาดพืน้ที่รวมประมาณ 4 ไร่ และเช่าพืน้ที่อาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภายในโครงการ

เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั เป็นระยะเวลาประมาณ 38 ปี สญัญาสิน้สดุวนัที่ 6 มิถนุายน 2599 และซือ้/รับโอน

กรรมสิทธ์ิทรัพย์สินภายในอาคารท่ีเก่ียวข้องของโครงการจาก CDS เพื่อพฒันาโครงการศนูย์การค้า ภายใน

วงเงิน 1,282 ล้านบาท ซึ่งเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 12 โดยรายละเอียดของรายการเป็นไป

ตามสารสนเทศที่เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 

 บริษัทฯ มีการซือ้สินค้าและบริการจากบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล ได้แก่ กลุม่ COL เช่น วสัดแุละอปุกรณ์สํานกังาน

ตา่ง ๆ กลุม่ CHR เช่น บริการห้องพกั อาหารและเคร่ืองดื่ม กลุม่ CRG เช่น อาหารและเคร่ืองดื่ม และกิจการอื่น ๆ 

ที่มีบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุ ซึ่งการทํา

รายการระหวา่กนัดงักลา่วเป็นไปเพื่อสนบัสนนุรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปเทียบเคียง

ได้กบัการทํารายการกบับคุคลอื่น และมีการปฏิบตัิตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างที่บริษัทฯ กําหนด โดยคํานึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของ  บริษัทฯ 

 บริษัทฯ ทําประกนัภยัศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภยัอนัมีสาเหตมุาจาก อบุตัิเหต ุ

อบุตัิภยัและภยัอื่น ๆ และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกนัภยักบับริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ี

มีกลุม่จิราธิวฒัน์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท อาร์ ไอ เอส จํากดั (“RIS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที่มีกลุม่ จิราธวฒัน์ เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่เป็นผู้ ให้บริการจัดการ IT Infrastructure ได้แก่ การจดัหาและติดตัง้วสัดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็น ได้แก่ อปุกรณ์ Hardware และ Software ต่าง ๆ การบํารุงรักษาและการ

ควบคุมการใช้งานให้สามารถรองรับการใช้งานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการให้บริการแก้ไข

ปัญหาการใช้งานระบบ (Service Desk) และ Hardware แก่บริษัทฯ 

3. การกู้ยมืและการให้กู้ยืมกบักิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกบักิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
รายการกู้ ยืมและให้กู้ ยืมทุกรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมกับกิจการหรือบุคคลที่

เก่ียวข้องของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
„ กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทยอ่ย (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 
บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ได้ในกรณีที่มีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกนับริษัท

ยอ่ยสามารถให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ ได้ หากบริษัทยอ่ยมีเงินสดคงเหลอืเกินจากเงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ในการดําเนินงานและ
บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทยอ่ย โดยจะเปิดเป็นบญัชีเดินสะพดัระหว่างกนั และจดัทําตัว๋สญัญาใช้เงินเป็น
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หลกัฐานการกู้ยืมระหว่างกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลี่ยของตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทฯ  โดย
ผู้อนมุตัิรายการระหวา่งกนั ได้แก่ ผู้บริหารสงูสดุของสายงานการเงินและบญัชี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามลาํดบั 

„ กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 50 แตน้่อยกวา่ร้อยละ 99.99) 
บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหลง่เงินกู้ ของตวัเองเว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน  

บริษัทร่วมค้าจะกู้จากผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยผา่นการอนมุตัิรายการจากผู้บริหารสงูสดุของสายงานการเงินและ
บญัชี 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดบัและมีการจดัทําตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานในการกู้ยืม
ระหวา่ง 
กนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ของตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทฯ 

„ กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 /กิจการและบคุคลที่เก่ียวข้อง
กนั) 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นที่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบคุคลที่
เก่ียวข้องกนักู้ยืมเงินโดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสดัสว่นที่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 รวมถึงกิจการ
และบคุคลที่เก่ียวข้องกนัตามระเบียบหากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน ต้องผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมี
การจดัทําตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานการกู้ยืมระหว่างกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมแก่
ลกูค้าชัน้ดีของธนาคาร 

 
 

4. การคํา้ประกนัหนีส้นิให้กบักิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
บริษัทฯ มีนโยบายคํา้ประกนัให้แก่บริษัทยอ่ย ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ แตไ่มม่ีนโยบายวางหลกัประกนั

เพื่อคํา้ประกันหนีส้ินใด ๆ ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะคํา้ประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านัน้ และมีการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัจากบริษัทนัน้ ๆ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระการคํา้ประกนัแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยู่ 2 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
ขัน้ตอนการอนุมัติท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน 
 

การทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้จะต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกบัการทําธุรกรรมปกติ โดยผา่นการพิจารณาจากผู้มีอํานาจตามสายงานที่รับผิดชอบและ
เก่ียวข้องในเร่ืองนัน้โดยผู้ รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องกบัการทํารายการจะต้องทําหน้าที่พิจารณาว่าการทํารายการมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทํากับ
บคุคลภายนอก และการทําธุรกรรมเป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การอนมุตัิการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคล
ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องบริษัทฯ กําหนดให้รายการ
ปกติธุรกิจและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกตทิี่มีการดําเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกําหนด อยูใ่นอํานาจ
ของฝ่ายจดัการในการพิจารณารายการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบขัน้ตอนการอนมุตัิของบริษัทฯ สว่นรายการประเภทอื่น ๆ 
จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีสาํนกัเลขานกุารบริษัทช่วยกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เก่ียวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นระยะ  ๆ โดย
บริษัทฯ ได้มีการออกประกาศวา่ด้วยเร่ือง “นโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั” และมีการสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย
นําไปปฏิบตัิ ทัง้นี ้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทกุ ๆ สิน้ปีว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มีการทํารายการที่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยการทําธุรกรรม
กบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ จะถกูตรวจสอบจากสาํนกัตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชี เพื่อให้
มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 

เนื่องจากการทํา ธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เป็นรายการค้าที่เกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ ดงันัน้ 
การทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัจงึมีแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึน้อกีอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่
รายการเก่ียวกบัการพฒันาศนูย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุม่เซ็นทรัล ซึง่เป็นจดุแข็งที่ชว่ยสง่เสริมให้การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จและเป็นผู้นําในตลาดตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั ทัง้นี ้นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการ
ระหวา่งกนัยงัคงยดึหลกัการเช่นเดียวกบัปีที่ผา่นมาคือ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปและยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัเิง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัไว้อยา่งชดัเจน เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบตัใิห้กบัผู้ที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้
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1. การพฒันาโครงการศนูย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุม่เซ็นทรัล 

*** เป็นหลกัการท่ีเปิดเผยและถือปฏิบตัิตัง้แตบ่ริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 *** 
การพฒันาโครงการศนูย์การค้าให้ครบวงจร จําเป็นต้องมีองค์ประกอบที่จะช่วยสง่เสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มี

ความ 
แข็งแกร่งมากขึน้ ซึง่บริษัทในกลุม่เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้า
ปลีกต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน  และมีแบรนด์ที่
แข็งแกร่งงซึง่จะช่วยเพิ่มความนา่เช่ือถือของโครงการ สง่ผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึน้เป็น
การเพิ่มมลูคา่แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ทัง้นีก้ารพฒันาโครงการศนูย์การค้าร่วมกบับริษัทในกลุม่เซ็นทรัลมีลกัษณะ
ดงันี ้

1.1 การซือ้/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน 

หลกัการ : บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล ซือ้หรือเช่าที่ดินจากบคุคลภายนอก เพื่อนํามาพฒันาโครงการ
ศูนย์การค้าร่วมกับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งซือ้หรือเช่าที่ดินทัง้แปลงจาก
เจ้าของที่ดิน เมื่อออกแบบโครงการแล้วเสร็จ บริษัทท่ีเป็นผู้ซือ้หรือเช่าที่ดินจะขายหรือให้เช่าที่ดินให้อีกบริษัทหนึง่ 
ตามสดัสว่นพืน้ท่ีที่แตล่ะบริษัทใช้พฒันาโครงการของตนเอง (ตา่งฝ่ายตา่งรับผิดชอบคา่ที่ดินในสว่นของตนเอง) 
การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาทนุบวกต้นทนุของเงินลงทนุ 

1.2 การก่อสร้างอาคารศนูย์การค้า กบัอาคารห้างสรรพสนิค้า หรือ Business Unit (BU) ตา่ง ๆ 

หลกัการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินสว่นท่ีอาคารของตนตัง้อยู่ ดงันัน้ ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่า
ก่อสร้างอาคารในสว่นของตนเองด้วย 
การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้คํานวณค่าก่อสร้าง
และงานระบบให้เป็นไปตามสดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานจริงอยา่งยตุิธรรม 

1.3 การก่อสร้างพืน้ท่ีร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพืน้ท่ีรอบนอกอาคารศนูย์การค้า (Landscape) 

หลกัการ : 
- บริษัทฯ เป็นเจ้าของสทิธิอาคารท่ีจอดรถ และพืน้ท่ีรอบนอกอาคารศนูย์การค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบต้นทนุ
พืน้ท่ีร่วมทัง้หมด โดยถือเป็นการบริการให้แก่ลกูค้าที่มาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า  
- ห้างสรรพสนิค้า หรือ BU ตา่ง ๆ จะช่วยออกคา่ก่อสร้างตามแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1) อาคารท่ีจอดรถ: ช่วยออกคา่ก่อสร้างไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ของคา่ก่อสร้างในสว่นท่ีห้างสรรพสินค้าและ 
BU   ตา่ง ๆ ต้องจดัให้มีตามกฎหมาย 
2) พืน้ท่ีร่วม: ช่วยออกคา่ก่อสร้างตามสดัสว่นของพืน้ท่ีทัง้หมด (Gross Area) 
3) การกําหนดราคาและเง่ือนไข: ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงโดยมีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้คํานวณ
คา่ก่อสร้างให้เป็นไปตามสดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานจริงอยา่งยตุิธรรม 

1.4 การเช่าหรือให้เช่าพืน้ท่ีใหญ่ในโครงการศนูย์การค้า 

หลกัการ: บริษัทฯ อาจเช่าหรือให้เช่าพืน้ท่ีใหญ่กบัห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทน
ในการให้เช่าพืน้ท่ีขนาดใหญ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบโครงการ 
การกําหนดราคาและเง่ือนไข: ต้นทนุค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง รวมต้นทนุของเงินลงทนุ และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน 
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2. การคิดคา่เช่าพืน้ท่ี คา่บริการร่วมและคา่สาธารณปูโภค 

หลกัการ : การคิดราคาค่าเช่าพืน้ที่ระยะสัน้ หรือค่าเช่าพืน้ที่ระยะยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่า
สาธารณปูโภค จากร้านค้าที่เป็นของกลุม่เซ็นทรัลหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัท่ีมาเช่าพืน้ที่ศนูย์การค้า หรือพืน้ที่เช่า
ในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ จะกําหนดราคาโดยใช้หลกัการเทียบเคียงกับการกําหนดราคาพืน้ที่
สําหรับลกูค้าชัน้ดี โดยพิจารณาถึงทําเลที่ตัง้ ขนาดพืน้ที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่าประเภทของการเช่า 
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับนอกจากราคาคา่เช่า คา่บริการร่วม และค่าสาธารณปูโภค ศกัยภาพในการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกนัในอดีตจนถึงปัจจบุนั 
การกําหนดราคาและเง่ือนไข : กําหนดราคาโดยใช้หลกัการเทียบเคียงกบัการกําหนดราคาพืน้ท่ีสาํหรับลกูค้าชัน้ดี 
“ลกูค้าชัน้ดี” หมายถึง ลกูค้าที่มีศกัยภาพสงูซึ่งมีการเช่าพืน้ที่จํานวนมาก หรือมีการเช่าพืน้ที่ในหลายโครงการ 
และมีสว่นสนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ประสบความสําเร็จเนื่องด้วยกลุ่ม
เซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับริษัทฯ หลากหลายประเภทและอาจมีการทํารายการระหว่างกนัซึ่ง
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็นพนัธมิตรทางการค้าที่มีศกัยภาพ  ช่วย
สนบัสนนุต่อความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนานดงันัน้ บริษัทฯ จึงยงัคงมีการทํารายการ
ระหวา่งกนัอยา่งตอ่เนื่อง โดยในการพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองราคาและเง่ือนไขบริษัทฯ ยงัคงคํานึงถึงประโยชน์ของ
บริษัทฯ เป็นสาํคญั 

 
3. การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

“ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย ค่าธรรมเนียมคํา้
ประกนัและคา่บริการตา่ง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ เช่าพืน้ท่ี 

หลกัการ : ในการดําเนินการบริหารสนิทรัพย์จะมีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเกิดขึน้ ซึง่โดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะเรียก
เก็บคา่ใช้จ่ายเหลา่นีโ้ดยคํานวณจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงในการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้อตัราที่เรียกเก็บจะขึน้อยู่
กบัประเภทของการเช่า และลกัษณะการเช่าพืน้ท่ีซึ่งอตัราที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัลกูค้าทัว่ไป 
การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

 
4. การทําประกนัภยั / ประกนัสขุภาพกลุม่ 

หลกัการ : ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องและจําเป็นตอ่การเสนอราคาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกนัแก่นายหน้าประกนั  โดยมี
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบริษัทประกนั ซึ่งในขัน้ตอนการพิจารณาคดัเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีสว่นได้เสยีและเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเข้าร่วมพิจารณา 
การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของประกนัท่ีมีราคาและเง่ือนไข 
ที่เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ มากที่สดุ โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลงัอย่างน้อย 2 ปี ทัง้นี ้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ เสนอราค
เปรียบเทียบบริษัทฯ จะต้องพิจารณาอนมุตัิทํารายการในราคาเทียบเคียงกบัปีที่ผ่านมา  โดยขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการทํา
ประกนัและสภาวะตลาดด้านการประกนัในขณะนัน้ 
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5. การจดัซือ้-จดัจ้าง 

“การจดัซือ้” หมายถึง การจดัซือ้วสัด ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือสนิค้า รวมทัง้การเชา่และเชา่ซือ้“การจดัจ้าง” หมายถึง 
การวา่จ้างผู้ขาย ผู้ผลติ ผู้ รับเหมาหรือผู้จดัทํา ดําเนินการผลติ จดัทํา จดัการ จดัประกอบหรือก่อสร้าง ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนเสร็จ
สิน้เป็นชิน้งาน รวมทัง้การให้บริการตา่ง ๆ การจ้างเหมาบริการและการขนสง่ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึงการจดัซือ้พสัดุ หรือ
จดัจ้างผู้ รับเหมาเข้ากอ่สร้างอาคารและติดตัง้อปุกรณ์สว่นควบสาํหรับงานบริหารโครงการก่อสร้างด้วย 

หลกัการ : ปฏิบตัิตามระเบียบและวิธีการจดัซือ้-จดัจ้างของบริษัทฯ ซึง่ในการพิจารณาคดัเลอืกผู้ขาย หรือผู้ รับเหมาจะ
ดําเนินการตามระเบียบดงักลา่วด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการจดัซือ้-จดัจ้างทีกํ่าหนดไว้ โดยใน
ขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกจะต้องไมม่กีรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีสว่นได้เสยีและเป็นบคุคลที่เก่ียวข้อง
กนัเข้าร่วมพจิารณา 
การกําหนดราคาและเง่ือนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทยีบจากการเสนอราคาของผู้ เสนอราคาที่มีราคาและ
เง่ือนไขที่เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ มากที่สดุ 
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ส่วนที่ 3 

 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปีซึง่งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุใน การจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ   
งบการเงิน  
 

คณะกรรมการได้จดัให้มีและด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่า
การบนัทกึข้อมลูทาง บญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบจดุออ่นเพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั  
 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบั
ที่น่าพอใจ และสามารถ สร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา  
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
 
 
 
      

                   นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์
    ประธานกรรมการ 

 
 
 

นายปรีชา เอกคณุากลู 
                       กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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งบการเงนิ 
 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
ผู้สอบบญัชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2561 2560  

และ 2559 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2561 2560 และ 2559 
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  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบแสดงฐานะการเงนิ 
   

  

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,488,945,220  2.4 2,418,138,796  2.0 3,021,030,701  1.9 

เงินลงทนุชัว่คราว 591,169,158  0.6 2,943,116,488  2.4 45,520,769  0.0 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 1,102,326,944  1.1 1,308,097,843  1.1 1,278,625,107  0.8 

ลกูหนีอ่ื้น 1,924,457,452  1.8 2,838,749,752  2.4 3,168,772,085  2.0 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการ
พฒันา 428,460,252  0.4 3,606,162,607  3.0 7,787,315,457  4.8 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,535,359,026  6.3 13,114,265,486  10.9 15,301,264,119  9.5 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 0  0.0 0  0.0 11,222,888  0.0 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 5,568,957,367  5.3 5,920,082,060  4.9 7,045,707,212  4.4 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 587,146,302  0.6 380,079,010  0.3 2,853,474,276  1.8 
เงินลงทนุระยะยาวแกบ่ริษัทที่เก่ียวข้อง
กนั 66,250,000  0.1 66,250,000  0.1 1,908,857,872  1.2 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 126,891,479  0.1 127,555,078  0.1 172,924,286  0.1 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เก่ียวข้องกนั 0  0.0 134,319,205  0.1 4,518,469,601  2.8 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,215,934,265  1.2 1,422,943,436  1.2 1,899,878,950  1.2 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 76,700,380,637  73.4 84,972,214,794  70.5 108,412,457,321  67.0 

ที่ดิน อาคาร และ อปุกรณ์-สทุธิ 1,796,803,659  1.7 1,675,813,726  1.4 1,646,079,488  1.0 

คา่ความนิยม 0  0.0 0  0.0 1,036,491,639  0.6 

สิทธิการเชา่ 10,647,331,203  10.2 11,207,056,686  9.3 14,085,954,198  8.7 

สิทธิการใช้สินทรัพย์ 481,771,302  0.5 451,942,388  0.4 414,568,118  0.3 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 800,522,928  0.8 1,101,068,594  0.9 2,400,476,442  1.5 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 97,991,989,142  93.7 107,459,324,977  89.1 146,406,562,291  90.5 

รวมสินทรัพย์ 104,527,348,168  100.0 120,573,590,463  100.0 161,707,826,410  100.0 
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  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

หนีสิ้นหมุนเวียน             

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 0  0.0 0  0.0 7,948,005,411  4.9 

เจ้าหนีก้ารค้า  825,232,064  0.8 1,105,875,706  0.9 2,123,681,493  1.3 

เจ้าหนีอ่ื้น 5,548,299,262  5.3 5,317,472,349  4.4 6,180,048,570  3.8 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั 0  0.0 0  0.0 90,089,296  0.1 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 0  0.0 14,229,014  0.0 0  0.0 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4,707,620,460  4.5 2,274,077,220  1.9 2,927,965,861  1.8 

เจ้าหนีส้ิทธิการเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0  0.0 33,333,333  0.0 0  0.0 
สว่นของรายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้าที่ถึง
ก าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 682,447,731  0.7 1,387,287,909  1.2 1,720,153,388  1.1 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 725,980,066  0.7 455,838,437  0.4 662,266,277  0.4 
ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 3,764,378  0.0 13,128,350  0.0 30,365,820  0.0 

เจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง 2,388,823,882  2.3 3,752,736,726  3.1 2,930,778,023  1.8 

     รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 14,882,167,843  14.2 14,353,979,044  11.9 24,613,354,139  15.2 

              

  หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น  13,196,667,220  12.6 7,255,200,000  6.0 19,522,147,447  12.1 

เจ้าหนีส้ิทธิการเชา่ 300,000,000  0.3 418,017,667  0.3 418,017,667  0.3 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัช ี 35,150,933  0.0 0  0.0 2,035,483,307  1.3 
ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 308,314,770  0.3 345,494,336  0.3 430,963,702  0.3 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 15,679,144,770  15.0 26,938,527,778  22.3 32,310,327,223  20.0 

เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 6,610,973,742  6.3 6,858,851,553  5.7 7,692,519,955  4.8 

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 253,704,982  0.2 264,368,003  0.2 275,479,220  0.2 

เงินค า้ประกนัสิทธิการเชา่ 256,422,342  0.2 259,365,296  0.2 233,796,711  0.1 

    รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 36,640,378,759  
        
35.1  42,339,824,633  

        
35.1  62,918,735,232  

        
38.9  

    รวมหนีสิ้น 51,522,546,602  
      
49.3  56,693,803,677  

      
47.0  87,532,089,371  

      
54.1  
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

   ทุนจดทะเบียน* 2,244,000,000    2,244,000,000  1.86 2,244,000,000    

   ทนุที่ออกและช าระแล้ว 2,244,000,000  2.1 2,244,000,000  1.9 2,244,000,000  1.4 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 8,558,557,850  8.2 8,558,557,850  7.1 8,558,557,850  5.3 

ก าไรสะสม             

  จดัสรรเป็นทนุส ารอง 224,400,000  0.2 224,400,000  0.2 224,400,000  0.1 

  ยงัไมไ่ด้จดัสรร 41,052,032,491  39.3 50,890,234,034  42.2 55,007,135,395  34.0 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (41,943,210) (0.0) (116,168,918) (0.1) (308,073,729) (0.2) 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 967,754,435  0.9 2,078,763,820  1.7 8,449,717,523  5.2 

      รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 53,004,801,566  50.7 63,879,786,786  53.0 74,175,737,039  45.9 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 104,527,348,168  100.0 120,573,590,463  100.0 161,707,826,410  100.0 
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    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

    งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร 

  

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

รายได้             

รายได้คา่เชา่และบริการ 25,246,527,485  86.3 26,057,214,156  75.3 28,068,405,459 76.7 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 1,389,464,959 4.7 1,630,596,993 4.7 1,849,088,363 5.1 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 997,708,008 3.4 1,097,195,048 3.2 1,207,833,474 3.3 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
                            

-  0.0 
                            

-  0.0 2,761,736,087 7.6 

รายได้จากการลงทนุ 26,996,313 0.1 23,211,972 0.1 115,143,290 0.3 

รายได้จากเงินชดเชยประกนัภยั 
                            

-  0.0 3,500,000,000 10.1 
                            

-  0.0 

รายได้อ่ืน 1,600,219,458 5.5 2,309,066,459 6.7 2,570,528,767 7.0 

     รวมรายได้ 29,260,916,223 100.0 34,617,284,628 100.0 36,572,735,440 100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 

  
 

      

ต้นทนุการเชา่และบริการ 12,629,537,595 43.2 12,894,153,904 37.2 14,143,042,184 38.7 

ต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่ม 1,085,564,106 3.7 1,280,463,427 3.7 1,448,220,343 4.0 

ต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม 325,496,518 1.1 343,542,403 1.0 423,005,969 1.2 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 
                            

-  0.0 
                            

-  0.0 1,564,737,158 4.3 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 4,406,412,984 15.1 5,109,938,621 14.8 6,114,292,602 16.7 

       รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 18,447,011,203 63.0 19,628,098,355 56.7 23,693,298,256 64.8 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 13,593,102,233 46.5 14,266,846,463 41.2 16,308,057,729 41.3 

ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)             

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 852,918,952 2.9 838,708,545 2.4 987,151,119 2.7 

ต้นทนุทางการเงิน ( 633,460,339) (2.2) ( 363,859,110) (1.1) ( 426,332,773) (1.2) 

ภาษีเงินได้ ( 1,686,336,102) (5.8) ( 1,794,526,413) (5.2) ( 2,056,902,384) (5.6) 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9,347,027,531 31.9 13,669,509,295 39.5 11,383,353,146 31.1 

(ก าไร)ขาดทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย ( 103,230,881) (0.4) ( 101,864,403) (0.3) ( 167,700,279) (0.5) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 9,243,796,650 31.6 13,567,644,892 39.2 11,215,652,867 30.7 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 
 

  
 

  
 

  

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน ( 2,665,089)   ( 77,655,190)   28,946,025   
การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของเงินลงทนุเผ่ือ
ขาย 833,411   3,429,482   ( 220,850,836)   

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง 
 

  
 

  
 

  

   ผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว้                             -                                -    ( 26,483,672)   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี- สุทธิจากภาษี ( 1,831,678)   ( 74,225,708)   ( 218,388,483)   

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9,345,195,853   13,595,283,587   11,164,964,663   

(ก าไร)ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย ( 103,230,881)   ( 101,864,403)   ( 167,700,279)   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 9,241,964,972   13,493,419,184   10,997,264,384   

  
 

  
 

      

ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรต้นปี 34,949,747,221   41,052,032,491   50,890,234,034   

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี* 
 

  
 

      

การเปลี่ยนแปลงในสว่นได้เสียในบริษัทยอ่ย                             -    ( 4,438,790)   ( 789,180,044)   

เงินปันผลจา่ย ( 3,141,511,380)   ( 3,725,004,559)   ( 6,283,087,790)   

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิส าหรับปี 9,243,796,650   13,567,644,892   11,215,652,867   

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน                             -                                -    ( 26,483,672)   

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสิน้ปี 41,052,032,491   50,890,234,034   55,007,135,395   

ก าไรต่อหุ้น             

      ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น ข้ันพ้ืนฐาน                      2.06                         3.02                         2.50    
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บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบกระแสเงนิสด 

        ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 
  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

   กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน             
ก าไรสทุธิส าหรับปี 9,347,027,531  65.0  13,669,509,295  51.4  11,383,353,146  66.4  
รายการปรบัปรุง             
โครงการอสงัหาฯ ลดลงจากการโอนเป็นต้นทนุขาย 0  0.0  0  0.0  1,564,737,158  9.1  
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 5,122,662,324  35.6  5,314,523,307  20.0  5,905,735,427  34.5  
รายได้จากการลงทนุ (26,996,313) (0.2) (23,211,972) (0.1) (115,143,290) (0.7) 
ต้นทนุทางการเงิน 633,460,339  4.4  363,859,110  1.4  426,332,773  2.5  
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) 2,870,436  0.0  6,488,129  0.0  34,496,992  0.2  
ตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 141,032,558  1.0  2,870,323  0.0  3,890,492  0.0  
ก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาวในกิจการที่ 
เก่ียวข้องกนั 0  0.0  0  0.0  (7,673,576) (0.0) 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 0  0.0  0  0.0  (16,403,862) (0.1) 
(ก าไร) ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์ 411,176  0.0  (49,766,621) (0.2) (3,504,608) (0.0) 
รับรู้รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า (898,290,076) (6.2) (1,013,794,304) (3.8) (1,640,018,757) (9.6) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 43,033,944  0.3  47,081,658  0.2  56,735,638  0.3  
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า (สทุธิจากภาษี) (852,918,952) (5.9) (838,708,545) (3.2) (987,151,119) (5.8) 
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้
จริง (9,800,700) (0.1) 0  0.0  74,956  0.0  
(ก าไร) ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เคร่ืองมือ
ทางการเงินที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (28,417,965) (0.2) (3,209,759) (0.0) 0  0.0  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,686,336,102  11.7  1,794,526,413  6.7  2,056,902,384  12.0  
  15,160,410,404  105.5  19,270,167,034  72.4  18,662,363,754  108.9  
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บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

   งบกระแสเงนิสด 

        ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 
  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้น
ด าเนินงาน             
ลกูหนีก้ารค้า 144,303,945  1.0  (212,259,028) (0.8) 75,037,114  0.4  
ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (381,137,879) (2.7) (912,569,339) (3.4) 201,745,226  1.2  
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการ
พฒันา (265,258,697) (1.8) (2,987,266,274) (11.2) (1,362,139,329) (7.9) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 26,897,752  0.2  (573,935,144) (2.2) (919,442,407) (5.4) 
เจ้าหนีก้ารค้า (151,263,758) (1.1) 105,859,673  0.4  (143,915,969) (0.8) 
เจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น 551,231,589  3.8  990,384,766  3.7  599,208,342  3.5  
รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 809,070,216  5.6  12,978,017,491  48.8  1,588,333,205  9.3  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 288,096,121  2.0  247,877,811  0.9  606,140,848  3.5  
จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (5,498,520) (0.0) (538,120) (0.0) (3,878,100) (0.0) 
ภาษีเงินได้จา่ย (1,801,000,689) (12.5) (2,306,828,146) (8.7) (2,164,122,589) (12.6) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

14,375,850,484  100.0  26,598,910,724  100.0  17,139,330,095  100.0  
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บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบกระแสเงนิสด 

        ตรวจสอบแล้ว 

         ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน             

ดอกเบีย้รับ 153,134,081  (2.6) 21,053,794  (0.1) 20,982,103  (0.1) 

เงินปันผลรับ 742,497,636  (12.5) 776,793,484  (5.3) 913,380,125  (5.0) 

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพ่ิมขึน้) 1,034,021,474  (17.4) (2,349,227,588) 16.1  2,910,997,710  (15.8) 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

(528,248,779) 8.9  (669,158,643) 4.6  (75,348,250) 0.4  

เงินสดรับคืนจากการลดมลูคา่เงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 

0  0.0  0  0.0  21,889,868  (0.1) 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่น (2,253,770) 0.0  0  0.0  (44,818,286) 0.2  

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุระยะยาวกิจการที่
เก่ียวข้องกนั 

0  0.0  0  0.0  (2,147,314,306) 11.6  

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะ
ยาวกิจการที่เก่ียวข้องกนั 

0  0.0  0  0.0  43,635,398  (0.2) 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะ
ยาวอื่น 

1,200,000  (0.0) 0  0.0  0  0.0  

เงินสดจา่ยให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0  0.0  (130,833,653) 0.9  (56,202,750) 0.3  

เงินสดรับช าระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่
เก่ียวข้องกนั 

0  0.0  0  0.0  62,650,403  (0.3) 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ 

(4,971,508,447) 83.7  (8,609,758,555) 59.1  (4,811,278,120) 26.1  

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (152,298,592) 2.6  (187,103,791) 1.3  (182,411,550) 1.0  

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สิทธิการเชา่ (252,653,147) 4.3  (1,560,858,981) 10.7  (3,765,670,031) 20.4  

เงินสดรับจากการขายสิทธิการเชา่และ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

36,224,699  (0.6) 111,951,717  (0.8) 68,760,493  (0.4) 

เงินสดจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สิทธิการเชา่ 0  0.0  (210,502,961) 1.4  (228,220,975) 1.2  

เงินสดจา่ยช าระเจ้าหนีส้ิทธิการเชา่ (33,333,333) 0.6  0  0.0  (33,333,333) 0.2  

เงินสดจา่ยเพ่ือช าระเจ้าหนี ้
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

(1,968,647,918) 33.1  (1,768,402,565) 12.1  (1,436,670,415) 7.8  

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ธุรกิจ 0  0.0  0  0.0  (9,710,732,944) 52.6  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,941,866,096) 100.0  (14,576,047,742) 100.0  (18,449,704,860) 100.0  
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บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  งบกระแสเงนิสด 

        ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
      

ดอกเบีย้จา่ย (659,734,206) 7.7 (482,966,161) 4.0 (610,576,876) (32.4) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและผู้
ลงทนุสถาบนั 

800,000,000 (9.4) 16,500,000,000 (137.3) 24,828,865,411 1,317.7 

เงินสดจา่ยเพ่ือช าระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
และผู้ลงทนุสถาบนั 

(5,518,982,000) 64.8 (24,875,010,460) 207.0 (12,569,734,572) (667.1) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 0 0.0 0 0.0 75,807,000 4.0 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอ่ืน 0 0.0 14,037,773 (0.1) 0 0.0 

เงินสดที่ผู้ เชา่จา่ยเพ่ือลดจ านวนหนีส้ินซึง่เกิดขึน้
จากสญัญาเชา่การเงิน 

(385,967) 0.0 (1,590,663) 0.0 (820,863) (0.0) 

เงินสดจา่ยจากการเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียใน
ความเป็นเจ้าของในบริษัทยอ่ย 

0 0.0 0 0.0 (4,053,923,103) (215.1) 

เงินปันผลจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (3,141,005,868) 36.9 (3,724,688,810) 31.0 (6,282,449,843) (333.4) 

การได้มาซึง่สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 301 (0.0) 554,204,105 (4.6) 497,153,491 26.4 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (8,520,107,740) 100.0 (12,016,014,216) 100.0 1,884,320,645 100.0 

       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) 
เพิ่มขึน้       
- สุทธิ (86,123,352) 

 
6,848,766 

 
573,945,880 

 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 2,577,733,661 

 
2,488,945,220 

 
2,418,138,796 

 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบ
การเงิน 

(2,665,089) 
 

(77,655,190) 
 

28,946,025 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้
ปี 

2,488,945,220 
 

2,418,138,796 
 

3,021,030,701 
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บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
 
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด 
 
ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทได้มีการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สิทธิการเช่า และ
สิทธิการใช้สินทรัพย์ในราคาทุนเป็นจ านวนเงินรวม 9,587.7 ล้านบาท (2560: 14,378.3 ล้านบาท) ซึ่งในจ านวนนีก้ลุ่ม
บริษัทได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 8,759.3 ล้านบาท (2560: 10,357.7 ล้านบาท)  และต้นทุนการกู้ ยืมที่
เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์จ านวนเงินรวม 93.4 ล้านบาท (2560: 116.5 ล้านบาท) คงค้างเป็นเจ้าหนี ้
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เป็นจ านวนเงินรวม 735.0 ล้านบาท (2560: 3,752.7 ล้านบาท)  และไม่มีคง
ค้างเป็นเจ้าหนีส้ทิธิการเช่า (2560: 151.4 ล้านบาท)       
     
ในระหวา่งปี 2561 บริษัทได้มีการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สิทธิการเช่าและสิทธิการ
ใช้สินทรัพย์ในราคาทนุเป็นจ านวนเงินรวม 1,854.6 ล้านบาท (2560: 6,485.2 ล้านบาท) ซึ่งในจ านวนนีบ้ริษัทได้มาโดย
จ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 1,347.1 ล้านบาท (2560: 4,461.1  ล้านบาท) และต้นทนุการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกบัการได้มา
ของสินทรัพย์จ านวนเงินรวม 56.3 ล้านบาท (2560: 48.8 ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 451.2 ล้านบาท (2560: 1,823.9 ล้านบาท) และไม่มีคงค้างเป็นเจ้าหนีส้ิทธิการเช่า 
(2560: 151.4 ล้านบาท)         
         
ในระหว่างปี 2561 กลุม่บริษัทได้มีการก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาในราคาทนุเป็นจ านวนเงินรวม 
2,595.4 ล้านบาท (2560: 3,177.7 ล้านบาท) ซึ่งในจ านวนนีก้ลุ่มบริษัทได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 1,362.1 
ล้านบาท (2560: 3,002.9 ล้านบาท) โอนจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เป็นจ านวนเงิน 
934.9 ล้านบาท (2560: ไม่มี) ต้นทนุการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกบัการได้มาของสินทรัพย์จ านวนเงินรวม 90.3 ล้านบาท (2560: 
15.6 ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  เป็นจ านวนเงินรวม 208.1 ล้านบาท (2561: 
159.2 ล้านบาท)     
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ    

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จ ากัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย    

 ณ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 

LIQUIDITY RATIO     

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.44  0.91  0.62 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.28  0.47  0.18 

  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้าถวัเฉลีย่ (เทา่) 24.34  22.16  22.56 

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 15  16  16 

PROFITABILITY RATIO     

  อตัราก าไรขัน้ต้น(1) (%) 51.97% 52.98% 51.26% 

  อตัราก าไรสทุธิ(1)  (%) 30.70% 31.17% 29.12% 

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (2)(3)  (%) 18.87% 23.84% 17.59% 

EFFICIENCY RATIO     

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (3) (%) 8.91% 12.05% 7.95% 

FINANCIAL POLICY RATIO     

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.97 0.89  1.18 

  อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (4) (เทา่) 0.28 0.07  0.27 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 40% 46% 44% 
 
 

หมายเหต:ุ (1) อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสทุธิ ไมร่วมรายได้จากการลงทนุ และรายได้อ่ืนที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจ า 

          (2) อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย 
          (3) อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นและอตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ ค านวณจากผลการด าเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน 
          (4) หนีส้ินสทุธิที่มีภาระดอกเบีย้ ไมร่วมเงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้อง หลงัหกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตประมาณร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกบัปี
ก่อน ซึ่งมีปัจจยัสนบัสนนุ ได้แก่ 1) การสง่ออกขยายตวัในเกณฑ์ที่ดี แม้จะชะลอตวัลงในช่วง 3-4 เดือนหลงัของปี 2) 
การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัตามรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึน้ทัง้ในและนอกภาคเกษตรกรรม  และความเช่ือมัน่ของ
ผู้บริโภคที่ฟืน้ตวัขึน้ 3) การท่องเที่ยวโดยรวมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวจากภมูิภาคอาเซียน
เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก แม้จะได้รับผลกระทบจากนกัทอ่งเที่ยวจีนท่ีลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั และ 4) ปัจจยัสนบัสนนุอื่น ๆ 
เช่น การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึน้จากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้ รวมถึงการ
ลงทนุภาคเอกชนเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการผลติที่ปรับเพิ่มขึน้ในหลายอตุสาหกรรม อยา่งไรก็ดี ปัจจยัที่กดดนัการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั สงครามการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
ยงัไมม่ีข้อสรุปท่ีชดัเจนคา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้ตามอตัราเงินเฟอ้ที่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า ดงันัน้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้นโยบายเป็นร้อยละ 1.75 จากร้อยละ 1.50 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 
เพื่อรักษาความสมดลุระหวา่งการเติบโตของเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินตอ่ไป 

บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ความส าคญักับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง
รายได้ ทัง้จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงศูนย์การค้าที่เปิดด าเนินการอยู่แล้วและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทอื่นตามแผนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) เช่น โครงการท่ีพกัอาศยั 
เป็นต้น ควบคูก่บัการบริหารต้นทนุการด าเนินงานและคา่ใช้จ่ายในการบริหารอยา่งตอ่เนื่อง ปัจจบุนั CPN บริหารจดัการ
ศนูย์การค้า 32 แห่ง มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิรวม 1.7 ล้านตารางเมตร (ตร.ม.) เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า จากการเปิด
ศนูย์การค้าเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า และมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้ารวม ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 93 เพิ่มขึน้
เลก็น้อยจากปีก่อนหน้า 
 

การด าเนินธุรกิจในปี 2561 

 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,458 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4 จากปีก่อน และก าไร
สทุธิ 11,216 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.3 จากปีก่อน เนื่องจากมีการบนัทกึรายได้ที่มิได้เกิดขึน้ประจ า คือ คา่สนิไหมทดแทน
จากกรมธรรม์ประกนัการก่อการร้าย 3,500 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ทัง้นี ้หากไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึน้ประจ า บริษัทฯ มี
รายได้รวม 36,065 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.8 จากปีก่อน และมีก าไรสทุธิ 10,823 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.4 โดย
บริษัทฯ ยงัคงมีรายได้เติบโตอยา่งตอ่เนื่องแม้วา่รายได้คา่เช่าและบริการได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงครัง้ใหญ่ที่เซ็นทรัล
เวิลด์ และจากการโอนเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ไปยงัทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPNREIT) เมื่อเดือนธนัวาคม 2560 

การขยายธุรกิจ 

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภเูก็ต (Central Phuket) 

ศนูย์การค้าอนัดบัที่ 27 ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุและเปิดด าเนินการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ตัง้แต่กลางปี 2558 และ
ด้วยศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เป็นเมืองทอ่งเที่ยวช่ือดงั บริษัทฯ จึงได้ลงทนุพฒันาเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า (Central 
Phuket Floresta) เช่ือมต่อกบัเซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั (เดิมช่ือ เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต) เพื่อให้เซ็นทรัล ภเูก็ต เป็น
ศนูย์การค้าที่ใหญ่ที่สดุในภาคใต้ของประเทศไทย ตัง้อยูใ่นใจกลางเมืองภเูก็ตบนพืน้ท่ีประมาณ 111 ไร่ ปักธงในการเป็น
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ลกัชูร่ีแฟล็กชิพแห่งแรกของ CPN ผสมผสานประสบการณ์การใช้ชีวิตและการพกัผ่อนได้อย่างลงตวัเพื่อตอกย า้ความ
เป็นThe Magnitude of Luxury & Leisure Resort Shopping Destination ระดบัโลกอย่างสมบรูณ์ให้แก่กลุม่ลกูค้า
ท้องถ่ินและกลุม่นกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ 

บริษัทฯ ได้เปิดเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า อยา่งเป็นทางการเมื่อ วนัท่ี 10 กนัยายน 2561 ให้เป็นจดุหมายปลายทาง
ของไลฟ์สไตล์ ลกัชูร่ี โดยมีแบรนด์ดงัระดบัโลก ร้านค้า และร้านอาหาร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแอทแทรคชนัแห่ง
แรกและแหง่เดียวของโลก อาทิ 1) ไตรภมูิ ธีมพาร์ครูปแบบ 3 มิติอินเตอร์แอ็กทีฟ เปิดให้บริการในไตรมาส 1 ปี 2562; 2) 
Aquaria เป็นอะควาเรียมที่มีสตัว์น า้มากถึง 25,000 ชนิด เปิดให้บริการในไตรมาส 2 ปี 2562 และ 3) Tales of 
Thailand เป็นศนูย์รวมเร่ืองราววฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภมูิภาคในรูปแบบร่วมสมยั  โดยมีพืน้ที่ให้เช่า
ประมาณ 32,000 ตร.ม. 

ปัจจบุนั ศนูย์การค้าเซ็นทรัล ภเูก็ต ประกอบด้วย 2 อาคาร คือ เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั ที่เน้นกลุม่ลกูค้าครอบครัว 
เน้นการมาซือ้สนิค้ารับประทานอาหารและชมภาพยนตร์ และเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า เน้นกลุม่นกัทอ่งเที่ยวและลกูค้า
ที่นิยมใช้ชีวิตแบบลกัชร่ีู ช่ืนชอบสนิค้าแบรนด์เนม และเที่ยวชมแอทแทรคชนัระดบัโลก 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มประสทิธิภาพของสนิทรัพย์อยา่งตอ่เนื่อง เพือ่เพิ่มมลูคา่ให้กบัลกูค้า ร้านค้า สงัคม และ
เป็นการรักษารายได้จากการด าเนินงานปกติ เพื่อน าไปสูก่ารเติบโตอยา่งยัง่ยืนในระยะยาวรวมทัง้พฒันาศนูย์การค้าให้
เป็นสถานท่ีที่เป็นจดุมุง่หมายในการใช้ชีวิต และท ากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนั ด้วยการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ อยา่งตอ่เนื่อง 
ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 การปรับปรุงใหญ่ (Major Renovation) ประกอบด้วย 1) เซ็นทรัลเวิลด์ ซึง่ปรับปรุงทีละเฟสเร่ิมตัง้แตไ่ตรมาส 4 
ปี 2559 ซึง่ทยอยแล้วเสร็จอยา่งมีนยัส าคญัในไตรมาส 4 ปี 2561 โดย ณ สิน้ปี 2561 มีอตัราการเช่าพืน้ที่ร้อย
ละ 91 เพิ่มขึน้ จากสิน้ปีก่อนที่ร้อยละ 84 และ 2) เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึง่ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จและมีการ
เปิดตวัครัง้ใหญ่ ในเดือนสิงหาคม 2561 โดย ณ สิน้ปี 2561 มีอตัราการเช่าพืน้ที่ร้อยละ 96 เพิ่มขึน้จากสิน้ปี
ก่อนที่ร้อยละ 82 

  การปรับปรุงในปี 2561 และจะทยอยแล้วเสร็จในปี 2562 ประกอบด้วย การปรับปรุงใหญ่ที่ 1) เซ็นทรัล
พลาซา เชียงราย และ 2) เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ โดยทัง้สองแห่งจะมีการเพิ่มพืน้ที่ให้เช่าส าหรับร้านค้าใหม่ ๆ 
โดยเบือ้งต้นคาดว่าพืน้ที่จะเพิ่มขึน้ประมาณ 2,000 ตร.ม. ต่อแห่ง รวมถึงปรับปรุงพืน้ที่เดิมเพื่อน าเสนอ 
Destination Concept ในศนูย์การค้า อาทิ Food Destination และ Co-working space และการปรับปรุงยอ่ย
ที่ 1) เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั เป็นการปรับปรุงพืน้ที่เดิมของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลให้เป็นพืน้ที่ให้เช่า  2) 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็นการปรับปรุงพืน้ที่ร้านค้าเดิมให้เป็น Destination Concept ใหม่ และปรับปรุง
ทางเข้าศนูย์การค้าให้เช่ือมกบัสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต และ3) เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช มีการปรับปรุง 
Food Zone ให้ทนัสมยั และน าเสนอร้านอาหารใหมเ่พื่อดงึดดูลกูค้าชาวไทยและตา่งชาติ 

 การเปิดตวั “อิเกีย บางใหญ่” ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นอิเกียรูปแบบใหม่และ
ใหญ่ที่สดุในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยพืน้ที่กว่า 50,000 ตร.ม. เช่ือมต่อทกุชัน้เข้ากบัศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เวสต์เกต ทัง้นี ้การเป็นพนัธมิตรกบัอิเกีย ซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ อนัดบั 1 ของโลก ช่วยตอกย า้ให้
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็นสดุยอดศนูย์การค้าระดบัภมูิภาค (Super-regional mall) เพื่อรองรับความเจริญ
ของกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวนัตก ย่านบางใหญ่ โดยภายหลงัจากการเปิดอิเกีย บางใหญ่ ท าให้มีจ านวนลกูค้าเข้า
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ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 12 จากปีก่อน และจ านวนรถยนต์เข้าศูนย์การค้า
เพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 30 จากปีก่อน 

 การขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ 
ได้ท าสญัญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินอีก 30 ปี สิน้สดุปี 2598 และปี 2603 (บางสว่น) ซึ่งการท า รายการ
ดงักลา่วท าให้บริษัทฯ สามารถท าการบริหารและพฒันาศนูย์การค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การพิจารณาเง่ือนไขและราคาการตอ่อายสุญัญาเช่าช่วงที่ดินและการเช่าอาคารเพื่อเสนอสทิธิให้แก่ทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) ได้พิจารณาเป็นล าดบัถดัไป 

 การร่วมทนุเพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย โดยมีผู้ ร่วมลงทนุทัง้หมด 3 ราย ได้แก่ 1) 
บริษัทฯ 2) บริษัท Common Ground Works Sdn. Bhd. จากประเทศมาเลเซีย และ 3) บริษัท MSB Asia Ltd. 
จากประเทศมาเลเซียร่วมทนุในสดัสว่นร้อยละ 51, 29 และ 20 ตามล าดบั 

 

การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์  (Diversification) สู่ การพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use development) 

บริษัทฯ เลง็เห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสม ที่มีทัง้โครงการท่ีพกัอาศยั อาคาร
ส านกังาน และโรงแรมอยูใ่นโครงการ เพื่อสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าซึง่เป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ผสมผสาน
กบัการออกแบบที่ทนัสมยัและตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ 

ความคืบหน้าโครงการที่พกัอาศัย 

 โครงการที่พกัอาศยัที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนให้แก่ลกูค้า  จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โครงการเอส
เซ็นท์ (ESCENT) ระยอง เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดตวัในปี 2559 และ
ก่อสร้างและตกแตง่เสร็จพร้อมโอนในปี 2561 โดยบริษัทฯ โอนห้องให้แก่ลกูค้าได้ร้อยละ 97 และจะทยอยโอน
สว่นท่ีเหลอืตอ่ไป 

 โครงการที่พกัอาศยัที่เปิดจองแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วยโครงการใน
ตา่งจงัหวดั 3 แหง่ ได้แก่ โครงการเอสเซ็นท์ นครราชสมีา เอสเซ็นท์ วิลล์ (ESCENT VILLE) เชียงราย และเอส
เซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดตวัในปี 2560 และมียอดจองเต็มจ านวน และ
โครงการในกรุงเทพฯ 2 แห่ง ได้แก่ โครงการฟีล พหล 34 (PHYLL PHAHOL 34) เป็นโครงการคอนโดมิเนียม
อยูต่ิดกบัสถานีรถไฟฟา้เสนานิคม และใกล้ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และโครงการนิยาม บรมราช
ชนนีเป็นโครงการบ้านเดี่ยว บนถนนบรมราชชนนี ซึ่งอยู่ระหว่างศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 

การเข้าซือ้หุ้นในบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์จ ากดั (มหาชน) หรือ “GLAND 

 วนัที่ 12 กนัยายน 2561 (วนัที่ซือ้) บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จ ากดั (ซีพีเอ็น พทัยา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPN ถือ
หุ้นร้อยละ 100 ได้ซือ้หุ้นสามญั GLAND สดัสว่นร้อยละ 50.43 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด คิดเป็น
จ านวนเงิน 10,162 ล้านบาท หรือที่ราคา 3.10 บาทตอ่หุ้น จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GLAND 

 ตอ่มา ซีพีเอ็น พทัยา ได้ท าการเสนอซือ้หุ้นท่ีเหลอืทัง้หมด(Tender Offer) ของ GLAND อีกร้อยละ 49.57 ของ
หุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ที่ราคา 3.10 บาทต่อหุ้น โดยมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
17.10 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด คิดเป็นจ านวนเงิน 3,445 ล้านบาทท าให้บริษัทฯ มีสดัสว่นถือ
ครองหุ้น GLAND ทัง้หมดร้อยละ67.53 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ตามที่ได้ประกาศผ่านตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
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จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว ท าให้ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ประมาณ 36,938 ล้านบาท ซึ่งสว่น
ใหญ่เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุประมาณ 23,254 ล้านบาท และมีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ประมาณ 17,796 ล้านบาท 
โดยสว่นใหญ่เป็นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ประมาณ 8,215 ล้านบาท ปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการ
ลงทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ GLAND 

บริษัทฯ ยงัคงมองหาโอกาสในการเข้าซือ้กิจการเพื่อจะสง่เสริมแผนธุรกิจและกลยทุธ์การเติบโตในระยะยาว ซึ่งการ
เข้าซือ้กิจการของ GLAND นัน้ เป็นก้าวที่ส าคญัในการตอกย า้ความเป็นผู้น าด้านการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์
แบบผสม (Mixed-use development) โดย GLAND มีสินทรัพย์และท าเลที่ดินที่มีศกัยภาพสงู ซึ่งสามารถพฒันาเป็น
โครงการตา่ง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว 
 
การเติบโตแบบยั่งยนืเป็นหวัใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้รับคดัเลอืกให้เป็นสมาชิกของดชันีความยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices 
หรือ DJSI) ประจ าปี 2561 ในกลุม่ดชันียัง่ยืนระดบัโลก (DJSI World) เป็นปีแรก โดยเป็นบริษัทแห่งเดียวในกลุม่ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์และเป็นหนึ่งในแปดบริษัทของประเทศไทยที่ได้รับคดัเลือกให้อยู่ในกลุ่มระดบัโลกนี  ้ และในกลุม่ดชันี
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า (ปี 2557-2561) สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการด าเนินธุรกิจที่
ยัง่ยืนของบริษัทฯ ที่ค านงึถึงสว่นรวม สิง่แวดล้อมและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึงการมีสว่นร่วมที่จะช่วยขบัเคลื่อนสงัคม
และชมุชนอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 
 
ผลการด าเนินงานในปี 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม 32 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 14 โครงการ และตา่งจงัหวดั 18 โครงการ) ศนูย์อาหาร 30 แหง่ อาคารส านกังานให้เช่า 7 อาคาร โรงแรม 
2 แหง่ อาคารท่ีพกัอาศยั 1 โครงการ (รวม 11 ยนูิต) และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการขาย3 โครงการ (รวม 1,227 ยนูิต) ซึ่ง
นบัรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้โอนไปยงัทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) 
และกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)  

ณ สิน้ปี 2561 อตัราการเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าของบริษัทฯ เทา่กบัร้อยละ 93 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากปีก่อนที่ร้อยละ 
92 เป็นผลจากการเช่าพืน้ที่เพิ่มขึน้ในศนูย์การค้าที่ทยอยปรับปรุงแล้วเสร็จ  อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3  

รายได้จากการเช่าและบริการของศนูย์การค้าเดิม (same store rental revenue growth) เติบโตร้อยละ 3.1 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไม่นบัรวม 1) ศนูย์การค้าใหม่ที่เปิดด าเนินการในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั 2) ศูนย์การค้าใหม่ที่เปิดด าเนินการในปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัล ภเูก็ต         
ฟลอเรสต้า 3) ศนูย์การค้าที่มีการปรับปรุงใหญ่ในปี 2560 และปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ และเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และ 4) ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึง่ได้โอนไปยงั 
CPNREIT (บางสว่น) เมื่อเดือนธนัวาคม 2560 

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ของโครงการศนูย์การค้าทัง้หมด ณ สิน้ปี 2561อยูท่ี่ 1,669 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดย
อตัราคา่เช่าเฉลีย่ของศนูย์การค้าเดิม (same store rental rate growth) เติบโตร้อยละ 2.5 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
หรือเพิ่มขึน้จาก 1,634 บาทตอ่ตารางเมตร เป็น 1,674 บาทตอ่ตารางเมตร ซึง่ต ่ากวา่ที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้เลก็น้อย 
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เนื่องจากศนูย์การค้าบางแหง่มกีารปรับคา่เช่าเพิ่มขึน้ในอตัราที่ต า่กวา่ปีก่อน และมีสว่นลดคา่เชา่เพิ่มขึน้ในชว่งปลายปี 
อยา่งไรก็ด ีในภาพรวมบริษัทฯ มีการเติบโตของอตัราคา่เช่าอยา่งตอ่เนื่อง และมีแนวโน้มในการเพิม่คา่เชา่จากการตอ่
สญัญาใหมแ่ละการลดลงของสว่นลดคา่เช่าในท่ีดีขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

 
 

 
 
หมายเหต:ุ 
1 สนิทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT ประกอบด้วยศนูย์การค้าจ านวน 5 แห่ง ได้แก ่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต และเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บชี 
2 สนิทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNCG คือ อาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
3 อตัราการเช่าพืน้ท่ีของธุรกจิในโรงแรมเป็นค่าเฉลี่ยของอตัราการเช่าพืน้ท่ีในปี 2561 

 

สรุปผลการด าเนินงานของ GLAND 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ที่ด าเนินการแล้วของGLAND ประกอบด้วยอาคารส านกังานให้เช่า 3 
อาคาร (อตัราการเช่าพืน้ท่ีรวมอยูท่ี่ร้อยละ 96) ซึง่นบัรวมอาคารส านกังาน2 โครงการที่ได้โอนไปยงัทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารส านกังาน จีแลนด์ (GLANDRT) รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการขาย 1 โครงการ 
(จ านวน 1,991 ยนูิต โดย ณ สิน้ปี 2561 เหลืออยู่ 41 ยนูิต) พืน้ที่ค้าปลีกให้เช่าในอาคารส านกังานและที่พกัอาศยั
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รวมกนั 26,163 ตร.ม. (อตัราการเช่าพืน้ท่ีรวมอยูท่ี่ร้อยละ 71) และมีที่ดินที่ยงัไมไ่ด้พฒันาอีก 4 แปลง โดยแบง่เป็น ที่ดิน
ส าหรับการพฒันาโครงการรูปแบบผสม จ านวน 2 แปลง และที่ดินส าหรับการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยั 2 แปลง  

บริษัทฯ รับรู้ผลการด าเนินงานของ GLAND ตัง้แต่วนัที่ 13 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป โดยในปี 2561 บริษัทฯ 
มีรายได้รวมจาก GLAND จ านวน 498 ล้านบาท และไมม่ีผลตอ่ก าไรสทุธิของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั ซึ่งแตกต่างจาก
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ GLAND เนื่องจาก GLAND บนัทึกมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีมลูค่า
ยตุิธรรม และมีการรับรู้ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  ในขณะที่บริษัทฯ 
บนัทึกมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุด้วยราคาทนุ โดยทัง้ 2 วิธีดงักล่าวเป็นวิธีที่เลือกใช้ได้ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ดงันัน้ เมื่อท างบการเงินรวม จึงใช้วิธีการบนัทึกมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุวิธีเดียวกับ
บริษัทฯ ท าให้ไมม่ีการรับรู้รายได้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
 
รายการที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจ า 

บริษัทฯ มีรายการท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจ าที่ไมน่ ามารวมในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เมื่อ
เทียบกบัชว่งเดยีวกนัในปีก่อน ดงัตอ่ไปนี ้

- ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการปรับปรุงทางบญัชีส าหรับการบนัทึกค่าเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา  
พระราม 2 ตามสญัญาฉบบัเดิม จ านวน 393 ล้านบาท โดยบนัทึกเป็นรายได้อื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยาย
ระยะเวลาการเช่าที่ดินและท าสญัญาเชา่ที่ดนิฉบบัใหม่ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 28 มิถนุายน 2561 สิน้สดุปี 2598 และ
ปี 2603 (บางสว่น) โดยบริษัทฯ ได้บนัทกึรายการดงักลา่วเป็นรายได้อื่นในไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน308 ล้าน
บาท และในไตรมาส 4 ปี 2561 อีกจ านวน 85 ล้านบาท 

- ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัการก่อการร้ายจ านวน  3,500 
ล้านบาทโดยบนัทกึเป็นรายได้อื่น 

- ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ บนัทึกรายได้สทุธิจากการแปลงCPNRF เป็น CPNREIT และการให้เช่า
ศนูย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา จ านวน 175 ล้านบาท ซึ่งสว่น
ใหญ่เป็นรายการคา่ธรรมเนียมเรียกเก็บจาก CPNREIT ในการด าเนินการให้เช่าสนิทรัพย์ 

 

 รายได้รวม 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,065 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.8 จากปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการ
ด าเนินงานหลกั (ไมร่วมรายได้อื่น) เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 18.0 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ โดย
รายได้รวมของบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจ านวน28,068 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.7 จากปีก่อน 
แม้ว่าได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงใหญ่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  และการโอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช (บางสว่น) เข้า CPNREIT แตโ่ดยรวมยงัคงเติบโตได้ดี โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากปัจจยัดงันี ้

- รายได้จากศนูย์การค้าใหมท่ี่เปิดด าเนินการในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา และเซ็นทรัลพลาซา 
มหาชัย ซึ่งทัง้สองโครงการได้เปิดให้บริการตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และจากศนูย์การค้าใหม่ที่เปิด
ด าเนินการในปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า ซึง่ได้เปิดให้บริการตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2561 
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- ผลประกอบการที่ดีขึน้ของศนูย์การค้าที่ปรับปรุงใหญ่ในปี 2560 และทยอยเปิดให้บริการในปี 2561 ได้แก่ 
เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  

- ผลประกอบการของศนูย์การค้าเดิมที่เติบโตได้อย่างโดด เช่น เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลเฟสติวลั 
เชียงใหม ่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราชและเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เป็นต้น 

2. รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มจ านวน 1,849 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.4 จากปี
ก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้เป็นผลจาก 

- ศนูย์อาหารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2560 และปี 2561 ที่เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา 
มหาชยั และเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า รวมถึงศนูย์อาหารที่ปรับปรุงใหม่และเปิดให้บริการในปี  2561 ที่
เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

- ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของศนูย์อาหารเดิมในศนูย์การค้าทัง้ในกรุงเทพฯ  และต่างจงัหวดั อาทิ เซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัล เฟสติวลั สมยุ เป็นต้น 

3. รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯโดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงแรมจ านวน 1,208 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.1 จากปีก่อน เป็นผลจาก การปรับวิธีการรับรู้รายได้ค่าบริการส าหรับ
ทัง้ปี 2561 จากเดิมบนัทกึเป็นรายได้สทุธิ ท าให้รายได้และต้นทนุเพิ่มขึน้ ส าหรับผลการด าเนินกิจการโรงแรมยงัคงมีการ
เติบโตเพียงเลก็น้อย โดยอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยทัง้ปีของโรงแรมฮิลตนั พทัยา อยู่ที่ร้อยละ 93 ลดลงจากร้อยละ 94 ในปี
ก่อนหน้า และของโรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี อยู่ที่ร้อยละ 75 ลดลงจากร้อยละ 80 ในปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากปริมาณการเข้าพกัของนกัทอ่งเที่ยวลดลง อยา่งไรก็ดี ราคาห้องพกัเฉลีย่ได้ปรับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อยใน
โรงแรมทัง้สองแหง่ 

4. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ เร่ิมรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดย
บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 2,762 บาท จากการโอนคอนโดมิเนียมได้กวา่ร้อยละ 97 ใน 3 โครงการ ได้แก่ เอสเซ็นท์ ระยอง 
เอสเซ็นท์ เชียงใหม ่และเอสเซ็นท์ ขอนแก่น 

5. รายได้อื่น 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 2,178 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ CPNREIT และ CPNCG จ านวน 767 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 56.0 จากปีก่อน สอดคล้องกบัการ
เพิ่มขึน้ของมลูคา่สนิทรัพย์ของ CPNREIT ที่ได้ลงทนุเพิ่มเติมในเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ตัง้แตป่ลายปี 2560 
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 ต้นทุนรวม 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุรวม 17,579 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.1 จากปีก่อน โดยต้นทนุรวมของบริษัทฯ 
มีองค์ประกอบทีส่ าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 
ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณปูโภค ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภยั และรักษาความสะอาด

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่เช่าที่ดิน คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย ค่าซ่อมแซม ค่าเบีย้ประกนั และภาษีโรงเรือน
ของทรัพย์สนิท่ีครอบครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้คา่เช่า 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการเท่ากบั 14,142 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.7 จากปีก่อน ซึ่ง
มากกวา่การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้เช่าและให้บริการ โดยการเพิ่มขึน้ของต้นทนุคา่เช่าและค่าบริการมีสาเหตหุลกั
มาจากปัจจยัดงันี ้

- ค่าเช่าที่ดินและตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  พระราม 2 ที่เพิ่มขึน้ โดยที่ดิน
ดงักลา่วได้มีการท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2561 และจะสิน้สดุในปี 2598 และปี 2603 
(บางสว่น) จึงมีการนทกึคา่เช่าที่ดินดงักลา่วตามวิธีเส้นตรง (Straight-line) ตลอดอายสุญัญาเช่า 

- ต้นทนุการด าเนินการและคา่เสือ่มราคาของศนูย์การค้าเปิดใหมแ่ละศนูย์การค้าที่ปรับปรุงใหมแ่ละเปิดตวัในปี 
2560ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชยัและเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และ
ศนูย์การค้าเปิดใหมใ่นปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า 

- ต้นทนุคา่สาธารณปูโภคซึ่งเป็นต้นทนุหลกั (คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ) ได้มี
การปรับตวัเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากอตัราเฉลี่ยค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมัติ (Ft) ได้ปรับตวั
สงูขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากมาตรการประหยดัพลงังานท่ีมีประสทิธิผล โดยต้นทนุค่าสาธารณปูโภคในสว่น
ของศนูย์การค้าเดิมเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 0.9 จากปีก่อน โดยสว่นหนึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ด าเนิน
มาตรการเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานอยา่งตอ่เนื่อง 

- คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษา และคา่ใช้จ่ายบคุลากรเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการเปิดศนูย์การค้าใหม่ 
2. ต้นทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่ม ได้แก่ ต้นทนุทางตรงในการประกอบธุรกิจศนูย์อาหาร รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่า
ซอ่มแซมอปุกรณ์และงานตกแตง่ศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้า 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่มเท่ากบั 1,448 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.0 จากปีก่อน และ
เพิ่มขึน้ใกล้เคียงกบัการเติบโตของรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึง่ต้นทนุเพิ่มสงูขึน้จากศนูย์อาหารท่ีเปิดใหม่
ในปี 2560 และปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั และเซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า 
รวมถึงการบริหารศนูย์อาหารเดิมที่อยูใ่นโซน Food Destination ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และรักษาต้นทนุให้อยู่ในระดบั
ที่เหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรมจ านวน 423 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.1 จากปีก่อน 

เป็นผลจากการปรับวิธีการรับรู้รายได้คา่บริการส าหรับทัง้ปี 2561 จากเดิมบนัทกึเป็นรายได้สทุธิ ท าให้รายได้และต้นทนุ
เพิ่มขึน้ ในสว่นของต้นทนุจากการด าเนินกิจการโรงแรมนัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได้ของโรงแรมที่เพิ่มขึน้  โดย
ทัง้สองโรงแรมมีการบริหารจดัการต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้ในสว่นของห้องพกัและอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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4. ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุจากการขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 1,565 ล้านบาท ซึง่สอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของ

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการเอสเซ็นท์ ระยอง เอสเซ็นท์เชียงใหม ่และเอสเซ็นท์ ขอนแก่น 
 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลางและผู้บริหาร ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่า
เคร่ืองใช้ส านกังานและของใช้สิน้เปลือง ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
อปุกรณ์ส านกังานและสนิทรัพย์ของโรงแรม บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 เทา่กบั 6,114 ล้านบาทเพิ่มขึน้
ร้อยละ 20.7 จากปีก่อน เป็นผลจากค่าใช้จ่ายบคุลากรที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ  ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่
เพิ่มขึน้ตามกิจกรรมที่เพิ่มขึน้ในศนูย์การค้า รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ใหม่ในปี 2561 อาทิ ค่าใช้จ่ายการโอนโครงการ
คอนโดมิเนียม คา่เช่าโรงแรมฮิลตนั พทัยา ที่จ่ายให้ CPNREIT และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการเข้าซือ้กิจการ GLAND 
สง่ผลให้สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 17.0 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 16.4 ในปีช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน 
 

 อัตราก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นไมร่วมรายได้อื่นส าหรับปี 2561 ร้อยละ 48.1 ลดลงจากร้อยละ 49.6 ในปีก่อน และ
มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานไมร่วมรายได้อื่นร้อยละ 34.5 ลดลง จากร้อยละ 36.6 ในปีก่อน  

หากไม่รวมธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ อตัราก าไรขัน้ต้นจะอยู่ที่ร้อยละ 49.8 ขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นจากการ
ขายคอนโดมิเนียมเทา่กบัร้อยละ 43.3 โดยบริษัทฯ สามารถรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรจากการด าเนินงานให้
อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัเมื่อปีก่อนได้ แม้ว่าต้นทนุค่าเช่าและบริการได้ปรับเพิ่มขึน้จากการต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินของ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ในระหว่างปีก็ตาม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะควบคมุค่าใช้จ่ายในการ
บริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพจากการปฏิบตัิตามมาตรการลดต้นทนุต่าง ๆ เพื่อรักษาอตัราก าไรจากการด าเนินงานให้
ได้ตอ่ไป 
 

 ก าไรสุทธิ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 10,823 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.4 จากปีก่อน เป็นผลจากการเติบโต
ของรายได้ในทกุธุรกิจการบริหารคา่ใช้จ่ายอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
การเพิ่มขึน้ของสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยสว่นใหญ่มาจากก าไรของCPNREIT ที่เติบโตขึน้ ในขณะที่
ต้นทนุทางการเงินปรับตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อน เนื่องจากมีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สงูขึน้ จากการเข้าซือ้กิจการ GLAND 
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โครงสร้างทางการเงนิ 

บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จาก 9,529 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 30,398 ล้าน
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพื่อซือ้หุ้น GLAND ในช่วงเดือนกนัยายน-ตลุาคม 
2561 และการรวมหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของ GLAND มาอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ขณะที่อตัราดอกเบีย้ถวั
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ณ สิน้ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 3.31 ต่อปี เพิ่มขึน้จากร้อยละ 3.17 เมื่อสิน้ปีก่อน โดยมีหนีส้ินที่มีอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ในสดัสว่นร้อยละ 46 และอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในสดัสว่นร้อยละ 54 เนื่องจากมีการรวมหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ของ GLAND ซึง่มีอตัราดอกเบีย้ที่สงูกวา่เฉลีย่ของบริษัทฯ 

อตัราหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 0.37 เท่า เพิ่มขึน้จาก 0.07 เท่า ณ สิน้ปีก่อน เป็น
ผลมาจากหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จากเหตผุลที่กลา่วไว้เบือ้งต้น ประกอบกบัเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวที่ลดลง 

บริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการโครงสร้างทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความ
ยืดหยุ่นต่อสภาวะตลาดเงินตลาดทนุที่ผนัผวน และรักษาต้นทนุทางการเงินให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจตอ่ไปในอนาคต 

 เงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิประจ าปี เมื่อ

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตเิสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ก าหนดจะจดัขึน้ในวนัท่ี 26 เมษายน 
2562 ให้มีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท โดยเงินปันผลดงักลา่วคิดเป็นอตัรา
การจา่ยเงินปันผลที่ร้อยละ 44.0 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2561 
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ฐานะการเงนิ 
1. สินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 161,708 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 41,134 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 34.1 จากปีก่อน โดยสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
 
1.1 สนิทรัพย์หมนุเวียน 

สนิทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 
ลกูหนีอ้ื่นและโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวยีนเทา่กบั15,301 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,187 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 16.7 จากปีก่อน โดยมีความเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์หมนุเวยีนดงัตอ่ไปนี ้

- การรวมธุรกิจของ GLAND ท าให้สนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 4,006 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาจ านวน 3,089 ล้านบาท และสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นจ านวน 917 ล้านบาท 

- การเพิม่ขึน้ของลกูหนีอ้ื่นจ านวน 330 ล้านบาท จากรายได้ค้างรับรอเรียกเก็บร้านค้า 
- การลดลงของเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวจ านวน 2,295 ล้านบาท เพื่อน ามาจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนั

การเงิน 
- และการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

 
1.2 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วม
ค้า เงินลงทนุระยะยาวในกิจการที่เก่ียวข้องกนัและอื่น ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ สิทธิ
การเช่าและการใช้สนิทรัพย์ คา่ความนิยม และเงินลงทนุในที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเทา่กบั 146,407 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 38,947 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 36.2 จากปีก่อน โดยมีความเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนดงัตอ่ไปนี ้

- การรวมธุรกิจของ GLAND ท าให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 31,896 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 23,254 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัจ านวน 
4,392 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจ า นวน 3,382 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น
จ านวน 868 ล้านบาท 

- การเพิ่มขึน้ของสิทธิการเช่าจ านวน 2,879 ล้านบาท เป็นผลจากการต่อสญัญาสิทธิการเช่าที่ดินขอ งศนูย์
การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 รวมถึงการจ่ายเงินเพื่อสิทธิการเช่าและเช่าช่วงที่ดินเพื่อรองรับการขยาย
กิจการของบริษัทฯ ในอนาคต 

- การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 1,843 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการ
เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) (“DTC”) ซึ่ง ณ สิน้ปีมีสดัสว่นถือครองที่ร้อยละ 22.58 
ของหุ้นทัง้หมด 

- ค่าความนิยมจ านวน 1,036 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึน้จากการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ GLAND ในสดัสว่นร้อยละ 
67.53 ระหวา่งปี 

- การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น เป็นผลจากภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จากการหกัลบรายการ
ทางภาษี เงินมดัจ ารับจากลกูค้า ขาดทนุสะสม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เป็นต้น 
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2. หนีส้นิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 87,532 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 30,838 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 54.4 จากปีก่อน โดยหนีส้นิของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
 
2.1 หนีส้นิหมนุเวียน 
หนีส้ินหมนุเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ้ื่นหนีส้ินมีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้จากกิจการที่

เก่ียวข้องกนั หนีส้ินมีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้และที่ครบก าหนดช าระใน 1 ปี สว่นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับ
ลว่งหน้าที่ถึงก าหนดรับรู้ภายในหนึง่ปี สว่นของเจ้าหนีส้ทิธิการเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปีและภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียนเท่ากบั24,613 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 10,259 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 71.5 จากปีก่อน โดยมีความเคลือ่นไหวของหนีส้นิหมนุเวียนดงั ตอ่ไปนี ้

- การรวมธุรกิจของ GLAND ท าให้หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 2,888 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่มาจากเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 1,590 ล้านบาท หนีส้ินมีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้และที่ครบก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 
1,043 ล้านบาท และหนีส้นิหมนุเวียนอื่นจ านวน 255 ล้านบาท 

- การเพิ่ม ขึน้ของหนีส้ินมีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้และครบก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 8,082 ล้านบาท มาจาก
การกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อน า มาช า ระการเข้าซือ้หุ้นของGLAND เป็นหลกั 

- การเพิ่มขึน้ของภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ านวน 207 ล้านบาท ซึง่สอดคล้องกบัก าไรก่อนหกัภาษีที่เพิ่มขึน้ 
 

2.2 หนีส้นิไมห่มนุเวียน 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย หนีส้นิมีภาระดอกเบีย้ระยะยาว หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี ภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เจ้าหนีส้ทิธิการเชา่ รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า เงินมดัจ ารับจากลกูค้า เงินค า้
ประกนัสทิธิการเช่า และประมาณการหนีส้นิจากการรือ้ถอนและการบรูณะ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิไมห่มนุเวียนเทา่กบั 62,919 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 20,579 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 48.6 จากปีก่อน โดยมีความเคลือ่นไหวของหนีส้นิไมห่มนุเวยีนดงัตอ่ไปนี ้

- การรวมธุรกิจของ GLAND ท าให้หนีส้นิไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 14,908 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากหนีส้นิ
มีภาระดอกเบีย้ระยะยาวจ านวน 7,172 ล้านบาท รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้าจ านวน 5,453 ล้าน
บาทหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 2,035 ล้านบาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นจ านวน 248 ล้านบาท 

- การเพิม่ขึน้ของหนีส้นิมีภาระดอกเบีย้ระยะยาวจ านวน 5,095 ล้านบาท เป็นผลจากการกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินเพื่อน า มาบริหารโครงสร้างทางการเงินให้มีประสทิธิภาพ เพียงพอตอ่แผนการลงทนุ และรักษา
อตัราดอกเบีย้ในระดบัต า่ 

- การเพิม่ขึน้ของเงินมดัจ ารับจากลกูค้าจ านวน 834 ล้านบาทซึง่สอดคล้องกบัจ า นวนร้านค้าที่เพิ่มขึน้ตาม
จ านวนศนูย์การค้าที่เพิ่มขึน้ 

 
3. ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 74,176 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 10,296 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 16.1 จากปีก่อน โดยมีความเคลือ่นไหวของสว่นของผู้ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้
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- การเพิ่มขึน้ของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน 6,371 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการรวมสว่นได้เสียที่
ไมม่ีอ านาจควบคมุของ GLAND คิดเป็นสดัสว่นถือครองร้อยละ 32.47 จ านวน 5,907 ล้านบาท รวมถึงสว่นถือ
ครองในบริษัทยอ่ยและบริษัทยอ่ยทางอ้อมของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

- การเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมที่ไม่ได้จดัสรรจ านวน 4,117 ล้านบาท ประกอบด้วยก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีจ านวน 
11,189 ล้านบาท หกัด้วยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปีจ านวน 6,283 ล้านบาท และการได้มาซึง่สว่นได้เสยีที่ไม่
มีอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ยจ านวน 789 ล้านบาท 

- การลดลงขององค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน191 ล้านบาท โดยหลกัมาจากผลขาดทนุจากการ
วดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขาย 

 
1 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ บนัทกึบญัชีตามราคาต้นทนุและตดัค่าเสือ่มราคาแบบเส้นตรงตามอายขุองสนิทรัพย์ ทัง้นี ้มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุตามราคาประเมิน 
อยู่ที ่219,161 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 (180,409 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560) ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่หมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2561 ข้อ 14 
หวัข้อ “อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ” 
 

สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงนิทุน 

แหลง่ที่มาและใช้ไปของเงินทนุ 
กระแสเงนิสด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 3,021 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 603 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.9 จากปีก่อน โดยรายการเคลื่อนไหวของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมี
ดงัตอ่ไปนี ้

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 17,169 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดสทุธิรับจากผล

ก าไรขาดทนุท่ีเพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึน้ และเงินสดที่เพิ่มขึน้จากการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนินงานระหว่างปี อาทิ การเพิ่มขึน้ในรายได้เค่าเช่ารับและค่าบริการรับลว่งหน้า การเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและ 
อื่น ๆ ท าให้มีสภาพคลอ่งที่เหมาะสมกบัฐานธุรกิจที่ใหญ่ขึน้ เนื่องจากมีการเปิดศนูย์การค้าแห่งใหม่และมีการปรับปรุง
ศนูย์การค้าเดิมระหวา่งปี 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
ในปี 2561 บริษัทฯ ใช้เงินสดสทุธิไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 18,450 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดจ่ายเพื่อซือ้

ธุรกิจของ GLAND จ านวน 9,711 ล้านบาท และการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (CAPEX) ที่เพิ่มขึน้จากศนูย์การค้าที่เปิด
ใหมใ่นปี 2561 ได้แก่ เซ็นทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสต้า รวมถึงการปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย และเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ ประกอบกบัการจ่ายเงินสดช าระสิทธิการเช่าจากการต่อสญัญาสิทธิการเช่าที่ดิน
ของศนูย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และการจ่ายเงินสดเพื่อลงทนุระยะยาวใน DTC ขณะเดียวกนับริษัทฯ 
มีเงินลงทนุชัว่คราวลดลงเพื่อบริหารสภาพคลอ่งให้มีประสทิธิภาพ และตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึน้ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมหาเงนิ 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเงินสดสทุธิจากกิจกรรมหาเงินจ านวน 1,884 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน

และผู้ลงทนุสถาบนัเพื่อมาบริหารโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดเงินตลาดทนุและแผนการด าเนิน
ธุรกิจ ขณะที่บริษัทฯ มีการใช้เงินส าหรับการเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย  ซึ่งสว่นใหญ่มา
จากการรวมธุรกิจของ GLAND และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น 

รายจ่ายลงทุน 
ในปี 2561 บริษัทฯ ใช้เงินลงทนุจ านวน 26,042 ล้านบาท ประกอบด้วย การซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต

และการพฒันาโครงการใหมจ่ านวน 6,746 ล้านบาท การลงทนุเพือ่ปรับปรุงและเพิ่มมลูคา่โครงการท่ีมีอยูเ่ดมิจ านวน 
3,515 ล้านบาท และการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสม ได้แก่ โครงการท่ีพกัอาศยั จ านวน 2,174 
ล้านบาท และการเข้าซือ้หุ้น GLAND จ านวน 13,607 ล้านบาท 
 
แผนธุรกิจในอนาคต 

บริษัทฯ ตัง้เปา้หมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2562-2566) ที่จะมรีายได้เติบโตในอตัราเฉลีย่ (CAGR) อยา่ง
น้อยร้อยละ 13 ตอ่ปีเพื่อให้บรรลเุปา้หมายดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการขยายธุรกิจในรูปแบบการพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย การพฒันาโครงการศนูย์การค้าใหม ่การ
ปรับปรุงสนิทรัพย์ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัเพื่อเพิ่มมลูคา่ รวมถึงการปรับขึน้คา่เช่าตามปกติ และการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ นอกจากนีย้งัมีการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยั 

ภายใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจที่ขยายตวัสูพ่ืน้ท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั บริษัทฯ มี
การศกึษาโอกาสทางธุรกิจค้าปลกีในรูปแบบใหมร่วมทัง้นวตักรรมด้านการออกแบบและตกแตง่ศนูย์การค้าเพื่อยกระดบั
ให้ศนูย์การค้าทนัสมยัพร้อมมอบประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตอ่รูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้าที่
เปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอทัง้ลกูค้าชาวไทยและนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ศกึษาโอกาสการลงทนุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีโอกาสและ
ศกัยภาพในการเติบโตอาท ิมาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อการเติบโตตามเปา้หมายในอนาคตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
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โครงการพัฒนาศูนย์การค้า 

การขยายธุรกิจในประเทศ 
บริษัทฯ ได้ประกาศแผนเปิดศนูย์การค้าใหม่ในช่วงปี 2562 ถึงต้น ปี 2563 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) เซ็นทรัล  

วิลเลจ ซึง่เป็นลกัชร่ีูเอาท์เลต็ระดบัโลกแหง่แรกในประเทศไทย โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2562 
และ 2) เซ็นทรัลพลาซา อยธุยา ซึง่คาดวา่จะเปิดให้บริการในต้นปี 2563  

บริษัทฯ ด าเนินแผนปรับปรุงศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเสร็จสมบรูณ์ภายในไตร
มาส 1 ปี 2562 และได้เร่ิมด าเนินการปรับปรุงเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช เซ็นทรัล ภเูก็ต เฟสติวลั และเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว โดยคาดว่าแผนการปรับปรุงศนูย์การค้าดงักลา่วจะทยอย
เสร็จภายในปี 2562  

นอกจากนี ้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม  (Mixed-use project) ใน
ประเทศเพื่อตอ่ยอดธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต โดยในปี 2560 บริษัทฯ ประกาศ
แผนการร่วมทนุกบับริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) (“DTC”) เพื่อลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบ
ผสม ประกอบด้วยโรงแรม ที่พกัอาศยั ศนูย์การค้า และอาคารส านกังาน บนที่ดินบริเวณหวัมมุถนนสีลมและถนน
พระราม 4 

โครงการของ GLAND บริษัทฯ ยงัคงศกึษาแผนการพฒันาโครงการบนที่ดินเปลา่ที่อยู่ภายใต้ GLAND ซึ่งเป็น
ท าเลที่มีศกัยภาพสงูในกรุงเทพฯ อยา่งตอ่เนื่อง โดยคาดวา่จะได้ข้อสรุปภายในปี 2562 ในขณะเดียวกนับริษัทฯ มีแผนที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพในสินทรัพย์ที่ด าเนินการแล้วให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตของ 
GLAND ตอ่ไปในอนาคต 
 
การขยายธุรกิจต่างประเทศ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ร่วมพฒันาศนูย์การค้า Central i-City ในประเทศมาเลเซีย ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาส
เติบโตทางธุรกิจและเพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งในการลงทนุ จึงได้มองโอกาสการพฒันาโครงการใหม่ ๆ ในพืน้ที่ที่มี
ศกัยภาพ โครงการ Central i-City เป็นการร่วมทนุระหว่าง CPN ร้อยละ 60 และ I-R&D Sdn. Bhd (“IRD”) ร้อยละ 40 
บริษัทลกูของ I-Berhad ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการตกแต่งศนูย์การค้าทัง้ภายนอกและภายในโดยมีแผนก าหนด
เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2562 นอกจากนีบ้ริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมแผนการลงทนุในประเทศเวียดนามซึ่งเป็น
ตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น และจะเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัในการเติบโตของธุรกิจระยะยาวอีกแห่งหนึ่งใน
ภมูิภาค 

 
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม 

บริษัทฯ เล็งเห็นศกัยภาพในการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในลกัษณะพืน้ที่แบบผสม  (Mixed-use project) 
โดยวางแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลืออยู่ในบริเวณศนูย์การค้าในปัจจุบนัเพื่อพฒันาธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น  ๆ อาทิ 
โครงการที่พกัอาศยั อาคารส านกังาน และโรงแรม เพื่อสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัให้เกิดประโยชน์
สงูสดุและสร้างมลูค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ 
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โครงการท่ีพกัอาศยัปัจจบุนับริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการท่ีพกัอาศยัรูปแบบคอนโดมิเนียมจ านวน 7 โครงการ ใน
กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั และโครงการที่พกัอาศยัรูปแบบบ้านเดี่ยวจ านวน 1 โครงการในกรุงเทพฯ และยงัคงศึกษา
บริเวณที่มีศกัยภาพในการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีแผนการประกาศโครงการใหมใ่นอนาคตตอ่ไป 
 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 78 ปี 

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

28 มีนาคม 2543 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0738)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 22,293,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.4967) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 เป็นพ่ีของนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  

และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

 เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์  และนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศองักฤษ 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จ ากดั 

 ปี 2543 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการก ากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2540 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัทยอ่ย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 76 บริษัท 

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

 ปี 2543  - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 

หลักสูตรอบรมอื่น 
- ไมม่ี - 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-2 
 

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล อายุ 68 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ   
  ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 กรกฎาคม 2545 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง (ไมม่ี)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2545 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2558 - 2559 กรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2553 - 2555 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2546 - 2548 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีที ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

 ปี 2541 - 2543 กรรมการและอปุนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย  

 ปี 2540 - 2543 กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน่ จ ากดั 

 ปี 2534 - 2548 ประธานและเลขาธิการ สหพนัธ์นกับญัชีอาเซียน 

 ปี 2534 - 2546 กรรมการและอปุนายกสมาคม สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 ปี 2518 - 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ส านกังาน เอส จี วี ณ ถลาง จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง  

บริษัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-3 
 

 ปี 2551 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 2 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2555 - หลกัสตูร DCP Reunion (M-DCP Re) รุ่นท่ี 1/2012 

 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 2/2012 

 ปี 2553 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 9/2010 

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 9/2010 

 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010 

 - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 11/2010 
 ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 1/2009 

 ปี 2551 - หลกัสตูร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นท่ี 3/2008 

 ปี 2548 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 11/2005 

 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 6/2005 

 ปี 2546 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 38/2003 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 4/2003 
หลักสูตรอบรมอื่น 

- ไมม่ี - 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-4 
 

3. นายการุณ กติตสิถาพร อายุ 71 ปี 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ   
  กรรมการตรวจสอบ   
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 เมษายน 2552 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง (ไมม่ี)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 หลกัสตูร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนวีา  

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  

 ปี 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  

 ปี 2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  

 ปี 2552 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ปี 2551 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องค์การมหาชน)  

 ปี 2551 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 ปี 2550 - 2557 กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2551 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2551 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-5 
 

- ไมม่ี - 
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ปี 2561 - หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 3/2018 

 ปี 2556 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 7/2013 

 - หลกัสตูร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 15/2013 
 ปี 2554 - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 13/2011 

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นท่ี 2/2011 
 ปี 2552 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 27/2009 

 - หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 4/2009 
 ปี 2551 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 6/2008 

 ปี 2549 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 81/2006 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 8 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-6 
 

4. นางโชติกา สวนานนท์ อายุ 58 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ   
  กรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

25 กนัยายน 2558 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง (ไมม่ี)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2560 - 2561 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ กองทนุประกนัชีวติ 

 ปี 2557 - 2561 กรรมการ  ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ  อนกุรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ปี 2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงิน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบ 

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 ปี 2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 ปี 2552 - 2557 กรรมการผู้อ านวยการ  ประธานอนกุรรมการบริหารเงินลงทนุ  อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

 ปี 2539 - 2552 ประธานอนกุรรมการบริหารเงินลงทนุ อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 3 บริษัท 

 จ านวน 1 องค์กร  



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-7 
 

 
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ปี 2560  - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 18/2017 

 ปี 2558  - หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นท่ี 6/2015 

 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 18/2015 
 ปี 2549  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 73/2006 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 10  

 หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่นท่ี 5 

 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 20 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-8 
 

5. นายวีรวัฒน์ ชุตเิชษฐพงศ์ อายุ 58 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ   
  กรรมการตรวจสอบ  
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

21 เมษายน 2559 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง (ไมม่ี)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

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

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2555 - 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2555 - 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2553 - 2559 กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2551 - 2552  คณะอนกุรรมการศกึษาการลงทนุทางเลอืก ส านกับริหารการลงทนุ ส านกังานประกนัสงัคม  

 ปี 2548 - 2559 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2546 – 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั  

 ปี 2546 - 2552  คณะอนกุรรมการวินจิฉยัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (Take Over Panel) 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ปี 2545 - 2546 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ริล ลนิช์ ภทัร จ ากดั 

 ปี 2541 - 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ริล ลนิช์ ภทัร จ ากดั 

 ปี 2538 - 2541 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั  

 ปี 2537 - 2538 กรรมการผู้จดัการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2560 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-9 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 2 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2559 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 15/2016 

 ปี 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2005 

หลักสูตรอบรมอื่น 
- ไมม่ี - 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-10 
 

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ อายุ 76 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 กรกฎาคม 2545 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5046)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ 

 เป็นพ่ีของนายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

 เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์  และนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล South West Essex Technical College ประเทศองักฤษ 

 ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2557 - 2559 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหล า 

 ปี 2557 - 2558 ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนญู 

 ปี 2535 - 2539 สมาชิกวฒุิสภา 

 ปี 2534 - 2535 สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 

 ปี 2527 - 2531 ผู้ก่อตัง้ นายกสมาคม สมาคมผู้ ค้าปลกีห้างสรรพสนิค้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน)  

และบริษัทยอ่ย 

 ปี 2536 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัทยอ่ย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 66 บริษัท 

 จ านวน 2 องค์กร  

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-11 
 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2551 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 1 

 หลกัสตูรการจดัการสมยัใหม ่วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 1   



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-12 
 

7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 73 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ   
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

10 กรกฎาคม 2545 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6316)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  และนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 

 เป็นพ่ีของนายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

 เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์  และนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2550 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัทยอ่ย 

 ปี 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 จ านวน 28 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2550 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2007 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 89/2007 
หลักสูตรอบรมอื่น 

- ไมม่ี - 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-13 
 

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 71 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท)   
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

1 มีนาคม 2538 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5964)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์ 

 เป็นพ่ีของนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

 เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์  และนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟา้) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2559 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั 

 ปี 2550 - 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2549 - 2551 สมาชิกวฒุิสภา 

 ปี 2544 - 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ 

 ปี 2541 - 2545 นายกสมาคมและผู้ก่อตัง้ สมาคมศนูย์การค้าไทย 

 ปี 2533 - 2545 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัทยอ่ย 

 ปี 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-14 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 64 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2546 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 37/2003 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 13 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-15 
 

9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 62 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท)   
  กรรมการนโยบายความเสีย่ง 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

1 มีนาคม 2538 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 27,105,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6040)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 113,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 เป็นหลานของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์ 

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
 เป็นลกูพี่ลกูน้องของนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์  และนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

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

 ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขานติิศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2557 - ปัจจบุนั กรรมการนโยบายความเสีย่ง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท มาลกีรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2545 - 2556 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 31 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 2544 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 7/2001 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 21 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-16 
 

10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 56 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท)   
  กรรมการนโยบายความเสีย่ง   
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

1 มีนาคม 2538 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9391)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 เป็นหลานของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์   

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

 เป็นลกูพี่ลกูน้องของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  และนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2557 - ปัจจบุนั กรรมการนโยบายความเสีย่ง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2550 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2558 - 2559 กรรมการ หอการค้าไทย 

 ปี 2546 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 ปี 2536 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 133 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2561 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 20/2018 

 ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 1/2009 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-17 
 

 - หลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 7/2009 

 ปี 2550 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 1/2007 

 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and  Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 1/2007 

 ปี 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005 

 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 6/2005 
 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 11/2005 

 ปี 2543 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 2/2000 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยา ฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี 73 สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 4  

สถาบนัพระปกเกล้า 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 1  

 หลกัสตูรกระบวนการผู้บริหารความยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 13  

 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-18 
 

11. นายปรีชา เอกคุณากูล อายุ 60 ปี 
ต าแหน่ง : กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท)   
  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
  กรรมการนโยบายความเสีย่ง 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

25 เมษายน 2557 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง (ไมม่ี) 

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาอตุสาหการและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 ปี 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการนโยบายความเสีย่ง 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2546 - 2556 กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จ ากดั (มหาชน) 

และบริษัทยอ่ย 

 ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บทีเูอส จ ากดั 

 ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซอีาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จ ากดั 

 ปี 2538 - 2543 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 39 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2548 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 62/2005 

 ปี 2547 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 8/2004 

 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-19 
 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-20 
 

คณะผู้บริหาร 
 

12. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ อายุ 57 ปี 

ต าแหน่ง : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 17,199,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3832)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  

และนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  

 เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์  และนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ   
 ปี 2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีพเีอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 

 ปี 2554 - 2561 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2541 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 จ านวน 42 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2561 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 251/2018 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูร Business Revolution and  Innovation Network (BRAIN) รุ่นท่ี 2 โดยสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-21 
 

 หลกัสตูร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดิน รุ่นท่ี 3 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 25 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 10 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-22 
 

13. นายสุทธิภคั จิราธิวัฒน์ อายุ 57 ปี 

ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 25,589,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5702)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์   

และนายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  

 เป็นพ่ีของนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

 เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์  และนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 Executive MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Mini MBA สาขาอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ   
 ปี 2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2550 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2547 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 24 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2554  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 12/2011 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-23 
 

 หลกัสตูร Real Estate Investment สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 24 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 8 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 5 

 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 9 สถาบนัพระปกเกล้า 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการพาณิชย์ รุ่นท่ี 10 

 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคมและโลก (นมธล.) รุ่นท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-24 
 

14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวทิย์ อายุ 46 ปี 

ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสีย่ง 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 54,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0012) 

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 24,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ   
 ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีพเีอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 

 ปี 2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชีและบริหารความเสีย่ง 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชีและบริหารความเสีย่ง 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2555 - 2558 เลขานกุารบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 จ านวน 13 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2545  - หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) รุ่นท่ี 2/2002 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝร่ังเศส 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 26 

 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-25 
 

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีในปี 2561 
 หลกัสตูร เจาะลกึการรับรู้รายได้กบัมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 พร้อมกรณีศกึษา  

โดยบริษัท เซ็นทรัล พเีพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 7 ชัว่โมง 

 หลกัสตูร เตรียมพร้อมมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ และผลกระทบของการใช้ TFRS ฉบบัที่ 7, 9  

โดยบริษัท เซ็นทรัล พเีพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 7 ชัว่โมง 

 หลกัสตูร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบญัชีของไทย รุ่นท่ี 4/61 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  

จ านวน 6 ชัว่โมง 

 หลกัสตูร สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่ส าคญัของ TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2561) ส าหรับสมาชิกและ 

บคุคลทัว่ไป รุ่นที่ 3/61  โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ านวน 6 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-26 
 

15. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ อายุ 53 ปี 

ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง (ไมม่ี)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ   
 ปี 2561 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2560 - 2561 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบตัิการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2557 - 2559 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

 ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ลสีซิ่งกสกิรไทย จ ากดั 

 ปี 2552 - 2556 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 

 ปี 2551 - 2558 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2551 - 2557 รองกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี - 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 16 

 หลกัสตูร Good Governance for Medical Executives (TMC) รุ่นท่ี 3 จากสถาบนัพระปกเกล้า 

 
 
 
 
 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-27 
 

16. นายชนวัฒน์  เอือ้วัฒนะสกุล  อายุ 46 ปี 

ต าแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการ 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 17,504,866  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3900)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 เป็นหลานของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์  นายสทุธิธรรม  

จิราธิวฒัน์  นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์  และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์   

 เป็นลกูพี่ลกูน้องของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์  และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

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

California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ   
 ปี 2561 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการ 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2556 - 2559 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 จ านวน 27 บริษัท 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2561 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 255/2018 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ต าแหน่งที่ส าคัญอื่น ๆ 
 

17. นางสุวดี สิงห์งาม อายุ 54 ปี 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและบริหารส านกังาน 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง 20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0004) 

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 48,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0011) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ   
 ปี 2552 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและบริหารส านกังาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2538 - 2551 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชี บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2536 - 2538 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชี บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไมม่ี - 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี - 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูร ผู้ เช่ียวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบตัิ โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจ าประเทศไทย 

 หลกัสตูร Executive Financial Management โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Employee's Choice Ambassadors โดยสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีในปี 2561 
 หลกัสตูร เจาะลกึการรับรู้รายได้กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 พร้อมกรณีศกึษา 

โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 7 ชัว่โมง 

 หลกัสตูร เตรียมพร้อมมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่และผลกระทบของการใช้ TFRS ฉบบัท่ี 7, 9     

โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 7 ชัว่โมง 
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18. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภพูงษ์เกษม อายุ 41 ปี 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ ส านกัเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัท 
วันที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท  

1 พฤษภาคม 2559 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง (ไมม่ี)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบญัชีบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ   
 ปี 2559 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2546 - 2559 ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไมม่ี - 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ปี 2560 - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานกุารบริษัทในการสง่เสริมด้านการก ากบัดแูล 

                กิจการท่ีดีให้กบัองค์กร (IOH) รุ่นท่ี 1/2017 

  - หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 38/2017 

  - CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 
                   (R-CGW) รุ่นท่ี 2/2017 

  - Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of Succession (M-DBT) รุ่นท่ี 4/2017 
 ปี 2556 - หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 5/2013 

 ปี 2553   - หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 4/2010 

 ปี 2550  - หลกัสตูร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุ่นท่ี 2/2007 

 ปี 2549   - หลกัสตูร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุ่นท่ี 1/2006 

หลักสูตรอบรมอื่น 
- ไมม่ี - 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

เอกสารแนบ 1-30 
 

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ด้านเลขานุการบริษัท 
 ปี 2561 - Roundtable Discussion 2018 “Driving business value & sustainability through active investors” 

              โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- สมัมนา "การเปิดเผยข้อมลูตาม CG Code ใหม"่ โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ                   
  ตลาดหลกัทรัพย์ 

  - CG Code Workshop: Assist your board in leading through disruptions with CG perspective 
                 โดย PwC ประเทศไทย 

 ปี 2552 - หลกัสตูรพืน้ฐานส าหรับผู้ปฏิบตัิงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นท่ี 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ปี 2547 - หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 9 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัร่วมกบัสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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1 นายสุทธิชัย จริาธิวัฒน์ a a
2 นายสุทธิธรรม จริาธิวัฒน์ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
3 นายสุทธิเกียรต ิจริาธิวัฒน์ a
4 นายกอบชัย จริาธิวัฒน์ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
5 นายปริญญ์ จริาธิวัฒน์ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
6 นายปรีชา เอกคุณากูล a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
7 นายสุทธิศกัดิ์ จริาธิวัฒน์ a
8 นายไพฑูรย์ ทวีผล a
9 นางโชตกิา สวนานนท์ a
10 นายวีรวัฒน์ ชุตเิชษฐพงศ์ a
11 นายการุณ กิตตสิถาพร a
12 นายสุทธิพันธ์ จริาธิวัฒน์ a a a a a a a
13 นายสุทธิภัค จริาธิวัฒน์ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
14 นางสาววัลยา จริาธิวัฒน์ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
15 นางนาถยา จริาธิวัฒน์ a a
16 นายสุทธิลักษณ์ จริาธิวัฒน์   a a a
17 นายโยธิน บุญดเีจริญ a
18 นายเจตรศริิ บุญดเีจริญ a
19 นายเปรมชัย กรรณสูต a a a
20 นายทวีผล คงเสรี a
21 นายเจริญ จริวิศลัย์ a a
22 นายพีระพล พัฒนพีระเดช a a
23 นายนพดล พัฒนพีระเดช a a
24 นายชนวัฒน์ เอือ้วัฒนะสกุล     a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
25 นายอิศเรศ จริาธิวัฒน์ a
26 เรืออากาศเอกกรี เดชชัย a a a a
27 นายคุณายุธ เดชอุดม a
28 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ a a a a a a a a a a a a
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บม
จ.

 เซ
น็ท

รัล
พัฒ

นา
บจ

. เ
ซน็

ทรั
ลฟู้

ดอ
เว
นิว

บจ
. เ
ซน็

ทรั
ลเ
วิล

ด์
บจ

. เ
ซน็

ทรั
ลพ

ัฒ
นา

 เรี
ยล

ตี้
บจ

. เ
ซน็

ทรั
ลพ

ัฒ
นา

 รั
ตน

าธิ
เบ
ศร์

บจ
. บ

าง
นา

 เซ
น็ท

รัล
 พ
ร๊อ

พเ
พอ

ร์ต
ี้

บจ
. เ
ซน็

ทรั
ลพ

ัฒ
นา

 พ
ระ
รา
ม 

3
บจ

. เ
ซน็

ทรั
ลพ

ัฒ
นา

 พ
ระ
รา
ม 

2
บจ

. เ
ซน็

ทรั
ลพ

ัฒ
นา

 เชี
ยง
ให

ม่
บจ

. เ
ซน็

ทรั
ลพ

ัฒ
นา

 ข
อน

แก่
น

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 พ
ัทย

า
บจ

. เ
ซน็

ทรั
ลพ

ัฒ
นา

 ไน
น์ 
สแ

คว
ร์

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 เร
ซซ

เิด้
นซ์

บจ
. เ
ซน็

ทรั
ลพ

ัฒ
นา

 ด
เีว
ลล

อป
เม้
นท์

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 โก
บอ

ล
บจ

. ซ
พีีเ

อ็น
 ซ
ติี้

บจ
. เ
ซน็

ทรั
ลพ

ัฒ
นา

 ช
ลบุ

รี 1

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 เลิ
ร์น

นิ่ง
 เซ

น็เ
ตอ

ร์ 1

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 ค
อม

เพ
ล็ก

ซ์
บจ

. ซ
พีีเ

อ็น
 ร
ะย

อง
บจ

. ซ
พีีเ

อ็น
 โค

รา
ช

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 เร
ซซ

เิด้
นซ์

 ข
อน

แก่
น

บจ
. ซ

.ีเอ
ส.

 ซ
ติี้

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 เอ
สเ
ตท

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 รี
ท 
แม

เน
จเ
มน

ท์
บจ

. ด
าร
าฮ

าร์
เบ
อร์

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 พ
ัทย

า 
โฮ
เท
ล

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 เร
ซซ

เิด้
นซ์

 แ
มเ
นจ

เม
นท์

บจ
. ซ

พีีเ
อ็น

 วิ
ลเ
ลจ

บจ
. ช

นะ
คุณ

 ด
เีว
ลล

อป
เม้
นท์

บจ
. ส

วน
ลุม

 พ
ร็อ

พเ
พอ

ร์ต
ี้

บจ
. พ

ระ
รา
ม 

4 
เด
เว
ลอ

ปเ
ม้น

ท์
บจ

. ศ
าล

าแ
ดง

 พ
ร็อ

พเ
พอ

ร์ต
ี ้แ
มน

เน
จเ
ม้น

ท์
บจ

. ฟี
โน
มิน

อน
 ค
รีเ
อชั่

น
บจ

. ซ
นิเ
นอ

ร์จ
สิต

กิ 
พร็

อพ
เพ

อร์
ตี ้
ดเี
วล

ลอ
ปเ
มน

ท์
บจ

. ค
อม

มอ
น 
กร

าว
ด์ 

(ป
ระ
เท
ศไ
ทย

)
บม

จ.
 แ
กร

นด์
 ค
าแ

นล
 แ
ลน

ด์
บจ

. เ
บ็ล

 แ
อส

เซ
ทส์

บจ
. เ
บ็ล

 ด
เีว
ลล

อป
เม
นท์

บจ
. จ

 ีแ
ลน

ด์ 
พร็

อพ
เพ

อร์
ตี ้
แม

เน
จเ
ม้น

ท์
บจ

. ส
เต
อร์

ลิง
 อี
ควิ

ตี้
บจ

. พ
ระ
รา
ม 

9 
สแ

คว
ร์

บจ
. พ

ระ
รา
ม 

9 
สแ

คว
ร์ 
โฮ
เต
ล็

บจ
. จ

แีล
นด์

 รี
ท 
แม

เน
จเ
ม้น

ท์
บจ

. รั
ชด

า 
แอ

สเ
ซท

ส์ 
โฮ
ลด

ิง้
บจ

. เ
บย์

วอ
เต
อร์

Gl
ob

al 
Re

tai
l D

ev
elo

pm
en

t &
 In

ve
stm

en
t L

im
ite

d
Gl

ob
al 

Co
mm

er
cia

l P
ro

pe
rty

 L
im

ite
d

CP
N 

Ve
ntu

re
s 

Sd
n. 

Bh
d.

Ce
ntr

al 
Pl

az
a 

i-C
ity

 R
ea

l E
sta

te 
Sd

n. 
Bh

d.

29 นายชาลี มาดาน a
30 นางศุภจ ีสุธรรมพันธ์ุ a a
31 นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธ์ิ a a
32 นายแสงชัย อภิชาตธินพัฒน์ a
33 นายสิทธิศกัดิ์ อภิชาตธินพัฒน์ a
34 นางพรทพิา พฤฒศิาสตร์ a
35 นายอุปถมัป์ นิสิตสุขเจริญ a
36 นางสาวกนกรัตน์ พรมเถื่อน a
37 นายมิโรสลาฟ ฟริมอล a
38 นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์ a
39 นายอิทธิชัย บรรณสารประสิทธ์ิ a
40 นายทศพล พิบูลสงคราม a
41 นายปัณฑิต มงคลกุล a a a a a a a
42 นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ a a a a a a
43 นางจติรมณี สุวรรณพูล a
44 นางสาวนพพร ตริวัฒนกุล a
45 นายป๊ัก โต เหลียง a
46 นางเพียงหทยั พงษ์สุวรรณ a
47 นายชาลี โสภณพนิช a
48 นางนิจพร จรณะจติต์ a
49 นางสาวพิรินี พริง้ศุลกะ a
50 นายสรวิศ ชัยโรจน์ a
51 นายรังสิน กฤตลักษณ์ a
52 นายจรัล มงคลจนัทร์ a
53 นายวิทยา ชวนะนันท์ a
54 Ms. Puan  Sri Tey Siew Thuan  a
55 Mr. Soon  Thien  Suan a
56 Ms. Leong Wai Yin a
57 Mr. Razali Bin Abdul Rashid a
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 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3  

 

 

เอกสารแนบ 3-1 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ อายุ 44 ปี 
ต าแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านกัตรวจสอบภายใน 
การถอืหุ้นในบริษัท  

 ของตนเอง (ไมม่ี)  

 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยั New South Wales ประเทศออสเตรเลยี 

 ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ   
 ปี 2558 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2551 - 2554 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไมม่ี - 

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี - 

หลักสูตรอบรมอื่น 
 หลกัสตูร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Anti-Corruption Synergy to Success โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในตอ่การสร้างมลูคา่เพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั โดยสมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร ธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน: บนความท้าทายทีร่ออยูข้่างหน้า โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 

แหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร IA Core Competencies โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Fraud Examination โดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 หลกัสตูร Skills for New Auditor-In-Charge โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3  

 

 

เอกสารแนบ 3-2 

 

 

 หลกัสตูร Endorsed Internal Auditing Program โดยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Standards and Techniques of Auditing โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Accountants with the Operating Internal Audit โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Risk Management Updates for Board and Senior Management โดย PWC 

 หลกัสตูร CAE Forum - Digitization: Empower IA New GEN โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 

 



 บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 4  

 

เอกสารแนบ 4-1 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ  
 
 

-ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 5  

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒุิ 4 ท่าน โดยมีนายไพฑรูย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายการุณ 
กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์ และนายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ โดยได้หารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ส านกัตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารอื่น ๆ ตามวาระที่สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน  และได้แสดงความเห็นรวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะอย่าง
อิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ทัง้สิน้ 8 ครัง้ 
สรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงานและการให้ความเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
 
ความถกูต้อง ครบถ้วน และเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี นโยบายบญัชีที่ส าคญั รายงานทาง
การเงินท่ีมีนยัส าคญั และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกบัฝ่าย
จดัการและผู้สอบบญัชี รวมถึงการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 ครัง้ เพื่อหารือ
เก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ได้จดัท า
ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพฯ มีความถกูต้องครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมทัง้การเลอืกใช้
นโยบายการบญัชีมีความสมเหตสุมผล 
 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน  และของผู้สอบบญัชี 
เก่ียวกบัการประเมินระบบควบคมุภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสีย่ง และประเมินความเสีย่งให้ครอบคลมุใน
ทุกมิติ รวมทัง้สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการก ากับดูแลกิจการที่ดีจึงมีส่วนให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล เช่น SET Sustainability Awards 2018 ในระดบั Outstanding และได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิก
ใน DJSI เป็นปีที่ 5 ติดตอ่กนั เป็นต้น 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคญัตอ่กระบวนการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นสว่น
หนึง่ของกระบวนการในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  ระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามกรอบแนวคิดการควบคมุภายใน  (COSO Framework) และหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี  ที่จัดท าโดยใช้
หลกัเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกบัผู้บริหารส านกัตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ  อีกทัง้
ผลกัดนัให้ส านกัตรวจสอบภายในมีการพฒันาทัง้ในด้านบคุลากร  และน าโปรแกรมมาใช้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ



เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายใน ในปี 2561 มีการพิจารณาทบทวนกฎบตัรของส านกัตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในฉบบัใหม่ และเป็นไปตามการ
ปฏิบตัิงานท่ีดีจากข้อเสนอแนะของการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ท าเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าส านักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว้ 
 
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก า หนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนก ากบัดแูลในเร่ืองการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหมแ่ละมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามแนวทางของหลกัการ CG Code คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญัเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เป็นประจ าทุกไตรมาส และ
มอบหมายให้ส านกัตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถกูต้องในเบือ้งต้นและเน้นย า้ให้ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ รวมทัง้ให้ผู้สอบบญัชีสอบทานรายการดงักลา่วเป็นประจ าทกุปีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการที่เก่ียวโยงกันที่ได้พิจารณานัน้ เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความ
สมเหตสุมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
 
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานส าหรับปี  2561 ผลการประเมินด้านการ
ปฏิบตัิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมจ านวน 2 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบและปัญหาการท างาน
ร่วมกบัฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้อง 

ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2562 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงานขอบเขต และปริมาณงานเทียบกบัค่าบริการสอบบญัชีส าหรับปี 2562 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (ผู้สอบบญัชีหลกั) เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2562 และอนุมตัิค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 วงเงินไม่เกิน 



8,565,000 บาท และค่าสอบบญัชีส าหรับผู้สอบบญัชีรองของบริษัทย่อยที่จดัตัง้และจดทะเบียนในต่างประเทศ  วงเงินไม่เกิน 
803,502 บาท 

 
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองประจ าปี 2561 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวม ในวนัที่ 9 
มกราคม 2562 ซึง่แบบประเมินฯ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และสว่น
ที ่2 การปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับสว่นท่ี 2 แบง่เป็น 6 ด้าน ดงันี ้1) การสอบทานให้บริษัทฯ 
มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 4) การพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี 5) การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ 6) การจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้
ความสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั 

 
 

 

                                                                                                          นายไพฑรูย์  ทวีผล 

                                                                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 



1 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ และได้รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานทกุครัง้ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่การด าเนินงานที่ส าคญัในปี 2561 สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายบคุคลสามารถเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการบริษัทได้ตัง้แต่วนัที่ 29 กนัยายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2561 กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทกุทา่นตามที่เสนอ 

2. พิจารณาก า หนดค่าตอบแทนประจ า ปี 2561 ส า หรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานที่เช่ือมโยงกบัผลประกอบการ และปัจจยัแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนพิจารณากับอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ ซึ่งที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิตามที่เสนอ 

3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ประจ าปี 2560 และก าหนดเป้าหมายรวมทัง้วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ าปี 2561โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่มีสว่นร่วมในการ
ก าหนดเปา้หมายและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง 

4. พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยกรรมการผู้ จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
น าเสนอข้อมลู 

5. พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริษัทฯ ประจ าปี 2561
ซึ่งประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกับจ านวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และความรู้ความ
ช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตัง้
กรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ความสามารถอนัหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทัง้ได้มีการพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เก่ียวกบัมุมมองที่มีต่อ
องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

6. พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ายโบนสัพนกังานประจ าปี 2560 และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการเพื่อใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการพิจารณาจ่ายโบนสัพนกังานประจ าปี 2560 อยา่งเหมาะสม 

7. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 



2 
 

8. พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายและการด าเนินงานด้านการบริหารทนุมนษุย์และ
การบริหารองค์กร เช่น แผนงานและผลการด าเนินงานในปี 2561 การสรรหาพนกังาน อตัราการลาออก และแผนการ
พฒันาบคุลากร เป็นต้น 

9. พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการ
บริหารงานของบริษัทฯ 

10. พิจารณารับทราบเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่เก่ียวกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบัการประเมินการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
ออกโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ Dow Jones 
Sustainability Indices  

11. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยในปี 
2561 ไมม่ีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบตัรฉบบัปัจจบุนัมีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสตัย์สจุริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนโดยยดึมัน่ในหลกัการก า กบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งเพียงพอ 
และเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดลุและยัง่ยืนของผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น 

 
 
 
 นายการุณ กิตติสถาพร 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงแบบยัง่ยืน สร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผู้ที่
เก่ียวข้อง ครอบคลมุทกุกิจกรรมทางธุรกิจ และผลกัดนัให้เป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมการท างานในองค์กร ซึ่งการระบุ
ปัจจยัเสี่ยงส าคญั (Key Risk Factors) จะครอบคลมุทกุมิติ ทัง้ในระดบัองค์กรและในระดบัหน่วยธุรกิจ เพื่อก าหนดกล
ยทุธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลดปัจจยัเสี่ยงดงักลา่วให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรับได้ ภายใต้การก ากับ
ดแูลของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2561 ที่
ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
ทัง้สิน้ 5 ครัง้มีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัโดยสรุปดงันี ้

1. ทบทวนความเสี่ยงส าคญัระดบัองค์กรประจ าปี โดยพิจารณาจากพลวตัการเปลี่ยนแปลงภายนอก ทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ สงัคมสภาพภมูิอากาศ และนวตักรรมทางเทคโนโลยี ที่สง่ผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ทัง้จากคูแ่ขง่ภายในอตุสาหกรรมเดียวกนัและจากคูแ่ขง่ราย
ใหม่จากอตุสาหกรรมทดแทนอื่น ๆ ประกอบกบัปัจจยัภายในเพื่อก าหนด Risk Universe ซึ่งครอบคลมุความ
เสี่ยงที่ส าคญั ทัง้ 5 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ
(Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 4) ความ
เสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) และ 5) ความเสีย่งด้านความปลอดภยัจากภยัอนัตราย (Hazard Risk) ซึง่ได้
กล่าวถึงรายละเอียดของความเสี่ยงแต่ละด้านไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงและได้ส ารวจความคิดเห็นของ
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ส าคญัระดบั
องค์กรร่วมกนั 

2. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อพนัธกิจ เป้าหมาย  
กลยทุธ์ หรือการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบายความเสีย่งได้ค านงึถึงความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้
ก. ความเสี่ยงด้านการปรับตวัเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการท าธุรกิจในสภาพแวดล้อมใหม่หรือการท า

ธุรกิจใหม ่จากกลยทุธ์ของบริษัทฯ ที่มุง่เติบโต ทัง้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจเดิมและแสวงหา
โอกาสจากธุรกิจใหม่ ซึ่งการปรับตวัของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การประสบความส าเร็จของโครงการและช่ือเสยีงของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ เช่นการปรับเปลี่ยนนโยบาย การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการทบทวนกระบวนการปฏิบตัิงาน 
การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน ให้หลากหลายรองรับการเติบโต เป็นต้น 

ข. ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  
รวมถึงการเปลีย่นแปลงที่อาจท าให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม ่สง่ผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ด าเนินการ
อยู่ (IT Disruption) ท าให้บริษัทฯ ต้องปรับตวัในการน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทางตรงและทางอ้อม และสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ โดยน าเทคโลยีใหมม่าพฒันา
เคร่ืองมือในการให้บริการและปฏิบตัิงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและคู่ค้าให้ดียิ่งขึน้ รวมทัง้
พฒันาความรู้ความสามารถและการปรับตวัของพนกังานให้พร้อมรับกบัการเปลีย่นแปลง ซึง่ถือเป็นกลยทุธ์
หลกัในปี 2561 และด าเนินการตอ่เนื่องในปีถดัไป 
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ค. ความเสีย่งจากภยัคกุคามด้านไซเบอร์ (Cyber Security Risk) บริษัทฯ ตระหนกัถึงภยัคกุคามด้านไซเบอร์ 
เนื่องจากปัจจุบนัมีการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทลัมาใช้เป็นช่องทางในการให้บริการลกูค้าและคู่ค้า  
การปฏิบตัิงานและจดัเก็บข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ที่เช่ือมตอ่กบัระบบภายนอกมากขึน้ ท าให้เกิดความเสี่ยงจาก
การโจรกรรมข้อมลูและโจมตีผา่นระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด า 
เนินธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการจดัการความเสี่ยงนีใ้นหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ มีการพฒันาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ทัง้ Hardware, 
Software และระบบเครือขา่ยอยา่งตอ่เนื่อง ให้ทนัสมยัและสามารถปอ้งกนัภยัจากการโจมตีในรูปแบบต่าง 
ๆ 2) ด้านบคุลากร มีการสร้างความตระหนกัรู้ด้านความไมป่ลอดภยัทางไซเบอร์ และสือ่สารให้ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งานระบบอย่างปลอดภยัผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ รวมทัง้การจดัการสมัมนาให้ความรู้จาก
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางจากภายนอก 3) ด้านการรับมือเมื่อเกิดเหตุ มีการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCP) และแผนกู้คืนข้อมลูเมื่อเกิดภยัพิบตัิ (Disaster Recovery) ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
และระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในการท างานในปัจจุบนั และมีการซ้อมแผนดงักลา่ว รวมทัง้ได้มีการจดัท า 
Cyber Insurance เพื่อลดความเสยีหายหากเกิดเหต ุ

3. พิจารณาเห็นชอบการจดัท าทะเบียนข้อมลูความเสี่ยง (Risk Register) ก าหนดตวัชีว้ดัความเสี่ยงที่ส าคญั (Key 
Risk Indicator) และระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ 

4. ติดตามสถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงที่ส าคญั และพิจารณาแผนจดัการความเสี่ยงที่สอดคล้องเหมาะสม 
(Risk Response Plan) ของหนว่ยงานเจ้าของความเสีย่ง (Risk Owner) 

5. ติดตามการบริหารความเสี่ยงในระดบัสาขา โดยมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่และจัดท าแผนจดัการ
ความเสีย่งเหลา่นัน้ในทกุสาขาอยา่งตอ่เนื่อง 

6. พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริหารความเสีย่งให้ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจและการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัเพื่อให้การบริหารความเสีย่งเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

คณะกรรมการนโยบายความเสีย่งได้มีการรายงานผลการบริหารความเสีย่งให้กบัคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่าง
ตอ่เนื่องโดยในปีที่ผา่นมา การบริหารความเสีย่งได้พิจารณาครอบคลมุปัจจยัเสี่ยงทกุด้าน มีการบริหารและติดตามความ
เสี่ยงที่ส าคัญอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  โดยบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญระดับองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ซึ่งได้ช่วยสง่เสริมให้องค์กรสามารถบรรลผุลส าเร็จตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่
ก าหนดไว้ได้อยา่งสมบรูณ์ 

 

 

 

 

 

 
          นายไพฑรูย์ ทวีผล 

ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ง 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ก าหนดให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและ
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และยดึมัน่ในหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และการพฒันาอย่างยัง่ยืนก ากบัดแูล ติดตามแผนงาน และสื่อสารให้มีการปฏิบตัิตามอย่างทัว่ถึงทัง้องค์กรโดยในปี 2561 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืนมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ และได้รายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามล าดบัซึง่การด าเนินงานที่ส าคญัในปี 2561 มีดงันี ้

1. รับทราบเก่ียวกบัการรับรองการต่ออายโุครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC 
Recertification) เมื่อวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2561 รวมทัง้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานด้านการ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งตอ่เนื่อง 

2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลกัการก ากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เพื่อยกระดบัด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ยึดถือปฏิบตัิในทิศทางเดียวกนั โดยที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิตามที่เสนอ 

3. พิจารณาและให้ค าแนะน าแก่คณะท างานในการจดัอบรมเก่ียวกับการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน การด า เนิน
นโยบายงดรับของขวญัของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์สื่อสารที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กรที่
ซื่อสตัย์ มีน า้ใจ โปร่งใส และตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

4. จดัให้มีการประเมินตนเองตามหลกับรรษัทภิบาล (CG Individual Assessment) ส าหรับพนกังานและผู้บริหารเป็น
ประจ าทกุปี โดยในปี 2561 ได้มีการปรับรูปแบบค าถามให้กระชบัและตรงประเด็นมากขึน้ เพื่อน าข้อมลูมาใช้ในการ
พฒันาแผนการด าเนินงานและปลกูฝังวฒันธรรมด้านก ากบัดแูลกิจการที่ดีทัว่ทัง้องค์กรตอ่ไป 

5. น า แนวทาง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable 
Development Goals: SDGs)” ที่สอดคล้องกบับริบทการด าเนินธุรกิจ จ านวน 8 เป้าประสงค์ มาผนวกในการ
ก าหนดประเด็นสาระส าคัญด้านความยัง่ยืน และก าหนดกลยุทธ์แผนงาน และเป้าหมายในการด าเนินการให้
สอดคล้องเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

6. พิจารณาทบทวน และอนมุตัิประเด็นสาระส าคญัด้านความยัง่ยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่มีนยัส าคญั เพื่อใช้ในการ
ก าหนดกลยทุธ์สูก่ารเป็นศนูย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) โดยบรูณาการและก าหนดเป็นตวัชีว้ดัด้านความ
ยัง่ยืนในแผนกลยทุธ์องค์กร และติดตามผลรายไตรมาสมุ่งเน้นในการกระจายความเสี่ยง การพฒันานวตักรรมการ
ดแูลผู้มีสว่นได้เสยีและความเป็นเลศิในการบริหารจดัการ 

7. น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้น ามาใช้ในการรับฟัง และ
สร้างความผกูพนักบัผู้มีสว่นได้เสยีหลกัที่ส าคญั 

8. พิจารณาเห็นชอบแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบตอ่สิง่แวดล้อมในกระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยเพิ่มสดัสว่นการใช้
พลงังานสะอาด และการใช้น า้รีไซเคิลในการด าเนินงานของศนูย์การค้า อีกทัง้น าโครงการศูนย์การค้าทัง้หมด32 
โครงการขอรับรองการจดัท า คาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรตามแนวทางสากล และน าโครงการที่มีความพร้อมขอ
รับรองมาตรฐานอาคารเขียวในระดบัสากล LEED : Leadership in Energy & Environmental Design 
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9. สนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่ง  โดยตัง้มั่นในการส่งเสริมทัง้ผู้ ประกอบการท้องถ่ินและ
ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีเวทีในการจดัจ าหน่าย มีช่องทางในการท าตลาดมีความรู้และทกัษะในการท าธุรกิจค้า
ปลกีแบบโมเดิร์นเทรดรวมไปถึงสนบัสนนุให้เกิดการจ้างงานท้องถ่ินโดยบริษัทฯและโดยคูค้่าและผู้ รับเหมา 

10. เป็นแบบอยา่งที่ดีในบทบาทผู้น าด้านความยัง่ยืน (SD Champion) เพื่อผลกัดนัให้การด าเนินงานของบริษัทฯ บรรลุ
เปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยืนตามที่ก าหนดไว้ รวมทัง้สอดคล้องกบัหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับทราบและติดตามสถานการณ์ภาวะตลาดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกตาม
กรอบสิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ หรือ Environment Social Governance (ESG) 

11. สร้างการมีสว่นร่วมโดยการพบปะ สือ่สาร และสร้างความเข้าใจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนให้กบัผู้มีสว่นได้
เสียหลกัที่ส าคญั ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ร้านค้า ลกูค้า พนกังาน คู่ค้าและสงัคม ผ่านการประชุม การสมัมนา การแบ่งปัน
ข้อมลูการจดักิจกรรม และสือ่ประชาสมัพนัธ์ที่เหมาะสมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

 
ด้วยความตัง้มัน่ในการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน สร้างสมดลุทัง้การเติบโตในด้านผลประกอบการ

และด้านการใสใ่จผู้มีสว่นได้เสีย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงั สง่ผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกของดชันี
ความยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices 2018) ของกลุ่มดชันีหลกัทัว่โลก (DJSI World) ในกลุม่ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์เป็นปีแรก และเป็นสมาชิกของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า 
ตลอดจนได้รับการรับรองจากหน่วยงานวิเคราะห์ดชันีความยัง่ยืนในระดบัสากลอื่น ๆ อาทิ FTSE4Good Index Series และ 
MSCI Global Sustainability Indexes รวมไปถึงการได้รับรางวลั SET Sustainability Awards 2018 ประเภท Outstanding 
จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่การรับรองจากสถาบนัต่าง ๆ เหลา่นี ้เปรียบเสมือนเคร่ืองยืนยนัความส าเร็จจากการ
ร่วมมือร่วมใจและตัง้ใจจริงของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตามกรอบความยัง่ยืน เพื่อสร้างให้เกิด
สมดลุใน 3 ด้าน คือ ทัง้ในด้านการสร้างผลประกอบการที่ดี (Profit) การค านึงถึงความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีสว่น
ได้เสีย (People) และการใสใ่จในสิ่งแวดล้อม (Planet) อนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสงัคมโลกอย่างยัง่ยืนท่ี
แท้จริง 
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