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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ภาพรวมการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัลพัฒนา”) ก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมแรก 300 ลา้นบาท ภายใตช้ื่อ “บริษัท เซ็นทรลั พลาซา จ ากัด” มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาและบริหารศูนยก์ารคา้
ขนาดใหญ่แบบครบวงจร โดยในปี 2525 ได้เปิดโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจรแห่งแรกใน
ประเทศไทยและไดเ้ปิดศูนยก์ารคา้ใหม่อีก 3 แห่ง อาทิ รามอินทรา ป่ินเกลา้ และพทัยา เซ็นเตอร ์(ปัจจุบนัคือ เซ็นทรลั มารีนา) 
ก่อนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่  1 มีนาคม 2538 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งสิน้  2,244,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีบริษัท 
เซ็นทรลัโฮลดิง้ จ ากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒันเ์ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 
บริษัทฯ ขยายธุรกิจศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ดว้ยการพัฒนาศูนยก์ารคา้ใหม่ตามหัวเมืองหลักและ
จงัหวดัใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว รวมถึงการซือ้โครงการศูนยก์ารคา้ เช่น เซ็นทรลั เชียงใหม ่แอรพ์อรต์ (ปี 2539) เซ็นทรลัเวิลด ์
(ปี 2545) เซ็นทรัล รตันาธิเบศร ์(ปี 2546) เซ็นทรลั อุดร (ปี 2552) และเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั (ปี 2558) เป็นตน้ และยงัขยาย
ธุรกิจไปในต่างประเทศและในรูปแบบใหม่ โดยในปี 2562 ไดเ้ปิดตัวเซ็นทรัลไอ-ซิตี ้ซึ่งเป็นศูนยก์ารคา้แห่งแรกของบริษัทฯ ใน
ประเทศมาเลเซีย และเซ็นทรลั วิลเลจ ลกัชูรีเอาทเ์ล็ตแห่งแรกในประเทศไทย 
 
ดว้ยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ไดแ้สวงหาแหล่งเงินทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพยท์ี่ด าเนินการ
อยู่โดยจัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ในปี 2548 และกองทุนรวมสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย  ์CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท (CPNCG) ในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและล่าสุดเมื่อปลายปี  2560 ได้
ด าเนินการแปลงสภาพ CPNRF เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) โดย
บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารสินทรพัยท์ี่ทรสัตแ์ละกองทุนรวมไดล้งทุนอยู่ 
 
เมื่อปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื ้อหุ้นใน  บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) ในสัดส่วนร้อยละ 67.53 โดยทรัพย์สินของ 
GLAND ประกอบดว้ย 1) อาคารส า นักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 2) อาคารส า นักงาน ยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์ทั้ง 2 โครงการถูกโอน
ไปยังทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์าคารส า  นักงาน จีแลนด ์(GLANDRT) แลว้ 3) อาคารส า นักงาน จี 
ทาวเวอร ์4) อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการขาย เบลล ์และ 5) ที่ดินยังไม่ไดพ้ัฒนาอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงส า หรับการน า 
ไปพัฒนาในโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use Development) และอีก 2 แปลงส า หรับการน า ไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 
นอกจากนี ้GLAND ยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนโดยออ้มในทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์าคารส านักงาน  จี
แลนด ์สัดส่วนรอ้ยละ 10.13 โดยมีบริษัทย่อยของ GLAND คือ บริษัท จีแลนด ์รีท แมเนจเมน้ท  ์จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ
กองทรสัต ์
 
ตลอดระยะเวลา 39 ปี บริษัทฯ ไดพ้ัฒนารูปแบบการใหบ้ริการเพื่อใหต้รงกับความตอ้งการของลูกคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยู่
ตลอดเวลา โดยการปรบัศูนยก์ารคา้ใหก้ลายเป็นศูนยก์ลางการใชช้ีวิต (Center of Life) ของคนทุกกลุ่มดว้ยกลยุทธต่์าง ๆ ดงันี ้
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- การบุกเบิกโครงการรูปแบบใหม่และการขยายไปในสถานที่ใหม่ (Innovation and Expansion) ดว้ยแนวทางการ
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม โดยน าร่องการพัฒนาโครงการศูนยก์ารคา้ในรูปแบบใหม่ที่ทนัสมัย
และตอบโจทยก์ารใช้ชีวิตของทุกกลุ่มลูกคา้ทุกเพศทุกวยั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้และชุมชนในบริเวณโดยรอบ
ศูนยก์ารคา้สามารถมาใชช้ีวิตไดเ้ป็นประจ า หรือกล่มุ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ตอ้งการมาพกัผ่อน
และแสวงหาประสบการณทท์ี่ดีและน่าจดจ าในศูนยก์ารคา้ รวมถึงการปรบัรูปแบบศูนยก์ารคา้ให้เป็นศูนยก์ลาง
การใช้ชีวิตของชุมชนนั้น ๆ และชุมชนใกลเ้คียง (Center of Community) ผ่านแนวคิดความเป็นจุดหมายแห่ง
การใช้ชีวิต (Destination Concept) โดยบริษัทฯ มีการปรับเพิ่มรูปแบบศูนยก์ารคา้ทั้งในศูนย์การค้าใหม่และ
ศูนยก์ารคา้เดิมผ่านการปรับปรุงในแต่ละปี เพื่อให้ศูนยก์ารคา้เป็นจุดหมายปลายทางส าหรับทุกกิจกรรมของ
ลกูคา้ อาทิ อาหารการกิน แฟชั่น กิจกรรมครอบครวั กีฬาและสขุภาพ และการสงัสรรคส์ าหรบัคนที่มีความสนใจ
เหมือนกัน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้ขยายรูปแบบการลงทุนไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ 
ประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้ ที่อยู่อาศัย อาคารส านักงาน และโรงแรม เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจศูนยก์ารค้า 
ซึ่งเป็นธรุกิจหลักและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นการท าธุรกิจที่เกือ้หนุนกันในเชิงพืน้ที่โดยเร่ิมตัง้แต่ปี 
2559 บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณพื ้นที่
ศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ ที่เปิดด าเนินการอยู่หรือพืน้ที่ใกล ้ๆ โดยรอบศูนยก์ารคา้ 

- การสรา้งพันธมิตรทางธุรกิจ (Collaboration and Co-Creation) เพื่อสรา้งสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ให้แก่ลูกคา้อยู่ตลอด 
โดยบริษัทฯ ไดด้ าเนินธุรกิจในเชิงรุกดว้ยการเขา้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาโครงการศูนยก์ารคา้และธุรกิจ
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจศูนยก์ารคา้ อาทิ 1) การร่วมมือกับ บมจ. ดุสิตธานี เพื่อพัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล 
พารค์ ในกรุงเทพฯ 2) การร่วมมือกับ IKEA เปิดตัวอิเกีย บางใหญ่ ในรูปแบบ Flagship แห่งแรกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตท้ี่มีการเชื่อมกับศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เวสตเ์กต ที่ผสมผสานอย่างไรร้อยต่อ 3) การร่วม
ทุนกับบริษัท ไรทแ์มน จ ากัด เปิดตวั “ไตรภูมิมหศัจรรยส์ามโลก” World-Class Attractions แห่งใหม่ของจังหวัด
ภูเก็ต ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ภูเก็ต 4) การร่วมมือกับ Common Ground Group จากประเทศมาเลเซีย ลงทุน
ในธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจศูนยก์ารคา้เข้ากับอาคาร ส านักงานในอนาคต 
5) การลงทุนใน ธรุกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) เพื่อสนับสนุนการเติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในยุค
เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) และ 6) การจบัมือกับ Mitsubishi Estate Asia (MEA) เข้าร่วมลงทุนใน
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั    วิลเลจ รอ้ยละ 30 เพื่อยกระดบัคุณภาพโครงการใหเ้ป็นผูน้ าเอาทเ์ล็ตแห่งภูมิภาคอาเซียน 

1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 

วิสัยทัศน ์
“ผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ในระดบัภูมิภาคที่ไดร้บัการชื่นชมสงูสดุจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสรา้งประสบการณแ์ห่งความสขุ
ในระดบัโลก” 
 
พันธกิจ 
บริษัทฯ มีพนัธกิจ 4 ประการที่ตอ้งด าเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทศันข์ององคก์ร 
  

1. เป็นผู้พัฒนาศูนยก์ารค้าท่ีทุกคนช่ืนชม (Most Admired Retail Developer of All Stakeholders) 

“เป็นผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ที่ทุกคนชื่นชม โดยสรา้งคุณค่าที่โดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมายของทุกคน” 
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• เป็นศูนยก์ารคา้ที่นกัลงทุนเลือก โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนใหกั้บผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และพนัธมิตร 

• เป็นศูนยก์ารคา้ที่ลกูคา้เลือก โดยสรา้งประสบการณแ์ห่งความสขุให้กับลูกคา้ 

• เป็นศูนยก์ารคา้ที่ผูเ้ช่าและคู่คา้เลือก โดยสรา้งความส าเร็จทางธุรกิจร่วมกัน ควบคู่ไปกับการสรา้งความสัมพันธ์ใน
ระยะยาว 

• เป็นศูนย์การค้าที่พนักงานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้การพัฒนาตนเองและการเติบโตทางหน้าที่การงาน  
ตลอดจนสรา้งสงัคมการท างานที่มีความรกัความผูกพนักัน 

• เป็นศูนยก์ารคา้ที่สังคมและชุมชนเลือก โดยพัฒนาศูนยก์ารคา้ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ภูมิใจของชุมชน ควบคู่ไปกับ
การดูแลส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และชุมชน 
 

2. เป็นผู้พัฒนาศูนยก์ารค้าท่ีไม่หยุดน่ิง (Dynamic Retail Developer) 

“เป็นผู้พัฒนาศูนยก์ารค้าที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศูนย์การค้ารูปแบบใหม่  มีรา้นค้าใหม่ที่หลากหลายและทันสมัย 

ตอบสนองวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย” 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความไม่หยุดนิ่งของลูกค้าคือความท้าทายที่ส าคัญ  ลูกคา้มีความคาดหวังที่สูงขึน้ มีความต้องการที่
ซบัซอ้นมากขึน้เข้าถึงสารสนเทศไดง้่ายขึน้ ความไม่หยุดนิ่งของบริษัทฯ จะเป็นส่ิงที่ผลกัดนัให้ศูนยก์ารคา้ภายใตก้ารบริหาร มี
ความทันสมัยที่สุดและสามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกคา้ไดดี้ โดยการพัฒนาศนู ยก์ ารคา้รป ู
แบบ ใหม่ การสรรหารา้นคา้ใหม่ที่มีความทันสมัยและตรงกับความตอ้งการของลูกคา้เขา้มาอยู่ในศูนยก์ารคา้อย่างต่อเนื่อง  
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การสรา้งกิจกรรมที่มีความโดดเด่น แตกต่าง และ
สรา้งประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกคา้ ตลอดจนการผสานพลงักับบริษัทในเครือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ควบคู่
ไปกับการสรา้งความประทบัใจสงูสดุใหกั้บผู้ใชบ้ริการ 

 
3. เป็นผู้พัฒนาศูนยก์ารค้าระดับภูมิภาค (Regional Retail Developer) 

“เป็นผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ที่มีศกัยภาพในการเป็นผูน้ าในระดบัภูมิภาคและเป็นที่จบัตามองในตลาด” 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การเติบโตเป็นองคก์รระดับภูมิภาค คือ กา้วต่อไป ดังนัน้บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่
จะเป็นผู้พฒันาศูนยก์ารคา้ที่เป็นที่รูจ้กัและมีโครงการที่ประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี ้ บริษัทฯ ไดร้ะบุตลาดที่จะ
ขยายธุรกิจไปอย่างชัดเจนบนพืน้ฐานความรอบคอบ มีกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และแผนการสรา้งพันธมิตรที่สามารถตอบสนองกับ
โอกาสทางธุรกิจไดอ้ย่างทนัท่วงที ในขณะที่องคก์รและทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพและความพรอ้มที่
จะสามารถด าเนินธุรกิจในต่างประเทศไดต้ามเป้าหมาย 
 

4. เป็นผู้สร้างประสบการณค์วามสุขท่ีเหนือกว่า (World-Class Rewarding Experience) 

“เป็นศูนยก์ารคา้ที่ลูกคา้เลือกจะมา เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความสุขในการช้อปปิ้งที่เหนือกว่าคู่แข่งในทุกตลาดที่เปิด

ด าเนินการ” 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)                 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

  

1-4 
 

 

บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเท่านั้น  แต่ยังเป็นผู้สรา้งประสบการณ์แห่งความสุขให้กับทุกคน  ดังนั้นทุก
องคป์ระกอบในศูนยก์ารคา้ บริษัทฯ จะค านึงถึงผู้ใช้บริการเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรรา้นค้าให้มีความหลากหลายและ
แปลกใหม่ การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครนั บริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานที่สูง
และเป็นสากลจะเป็นส่ิงที่ท าให้องคก์รเป็นผู้น าในตลาดได้ ความเป็นระดับสากลและระดับโลก (World-Class) จึงเป็นส่ิงที่
บริษัทฯ มุ่งมั่นมาตลอดและเชื่อมั่นว่าการสรา้งประสบการณ์แห่งความสขุในระดบัสากล จะเป็นส่ิงที่ท าให้บริษัทฯ ก้าวขึน้เป็น
หนึ่งในผูน้ าดา้นการพฒันาศูนยก์ารคา้ระดบัภูมิภาคไดใ้นอนาคต 
 
กลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ 

1. การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่ 

บริษัทฯ มุ่งสรา้งความเขม้แข็งในการเติบโตของธุรกิจและลดความเส่ียงทางธุรกิจโดยกระจายฐานธุรกิจทัง้ในเชิงภูมิศาสตรแ์ละ
ประเภทการลงทุน เช่น การแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตซ้ึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง  การขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่หรือธุรกิจประเภทอื่นที่เอือ้กับ
ธุรกิจศูนยก์ารคา้ อาทิ คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคาร ส านักงาน และการสรา้งระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม่ เช่น การสรา้ง
โครงการขนาดใหญ่แบบผสมที่เชื่อมโยงกันตัง้แต่ห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มธุรกิจในพืน้ที่เดียวกัน และกลุ่มธุรกิจที่เกือ้หนุนซึ่งกันและ
กัน เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มใหกั้บโครงการและตอบโจทยค์วามตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไป 
 

2. การพัฒนาศูนยก์ารค้าสู่การเป็น Center of Life 

บริษัทฯ มุ่งรกัษาขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยการพัฒนาศูนยก์ารคา้ใหเ้ป็นสถานที่ที่เป็น
จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตที่มากกว่าการซื ้อสินคา้  เป็นจุดมุ่งหมายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยการสรา้งสรรค์และ
ประยุกตใ์ช้นวตักรรมในการพฒันาออกแบบและก่อสรา้งอาคาร การพฒันาจุดหมายใหม่เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดส้ัมผสัประสบการณ์
ที่แปลกใหม่ แตกต่าง หรือมีประสบการณด์า้นไลฟ์สไตลท์ี่คลา้ยกันร่วมกันบนพืน้ที่เดียวกัน 
 

3. การบริหารจัดการทรัพยส์ินและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารและจัดการศูนยก์ารคา้และอสังหาริมทรพัยท์ี่มีอยู่ให้เกิดประโยชนส์ูงสดุ โดยยึดความตอ้งการของ
ลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง การรบัฟังเสียงและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สียเป็นหลักในการด าเนินธุรกิจ  อีกทั้งใช้ศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ  ในการสรา้งคุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนไดเ้สียภายใต้เจตนารมณ์ “การสรา้ง
คุณค่าร่วมกัน” โดยจ าแนกแผนด าเนินงานดา้นความยั่งยืนกับแต่ละกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย อาทิ การพัฒนารา้นคา้ใหเ้จริญเติบโต 
การพัฒนาและสรา้งคุณค่าร่วมกับชุมชน การสรา้งความผูกพันและสขุภาวะที่ดีให้กับพนักงาน การบริหารห่วงโซ่อุปทานและ
พฒันาคู่คา้อย่างยั่งยืน และการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุ 
 

4. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล  ลด
การใช้ทรพัยากร เลือกใชท้รพัยากรหมนุเวียน เพิ่มการใชเ้ทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินงานโดยค านึงถึงผลกระทบ
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ที่จะเกิดขึน้กับสังคมและส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม ปกป้อง ดูแล และสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีส่วนไดเ้สียหลักที่เก่ียวข้องเกิดจิตส า 
นึกในการใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าและร่วมกันสรรคส์รา้งเศรษฐกิจหมนุเวียนใหเ้กิดขึน้จริง 
 

5. การจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ 

บริษัทฯ มุ่งสรา้งความเขม้แข็งทางการเงินเพื่อรองรับแผนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการมีวินัย
ทางการเงินและควบคุมตน้ทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจดัการโครงสรา้งทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาวะ
ตลาดเงินและตลาดทุนในแต่ละช่วงเวลา มีความพรอ้มในการสนับสนุนแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ เพิ่มโอกาสการเขา้ลงทุน
ในธุรกิจใหม่และการเขา้ซือ้กิจการเพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะยาว และค านึงถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดย
รกัษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีการจดัหาแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้งเงินทุนจากการ
ด าเนินธุรกิจ การกูยื้มเงิน การออกหุน้กู ้และการใหเ้ช่าสินทรพัยแ์ก่กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ (REIT) เป็นตน้ 
 
การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญในปี 2560 - 2562 
2562 

• การเปิดให้บริการ “ไตรภูมิ มหัศจรรยส์ามโลก” 
ไตรภูมิ มหศัจรรยส์ามโลก ธีมพารค์รูปแบบ 3 มิติอินเตอรแ์อ็กทีฟแห่งแรกของโลกเปิดให้บริการที่เซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอ
เรสตา้ ตอกย า้ความเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของโลก เพื่อมอบความสขุและประสบการณเ์รียนรูเ้ก่ียวกับ
ต านานความเชื่อของไทยในรูปแบบสากลให้แก่กลุ่มลูกคา้นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติพรอ้มเติมเต็มให้
เซ็นทรลั ภูเก็ต เป็นศูนยก์ลางระดบัโลก ทัง้ดา้นการชอ้ปปิ้งและการพกัผ่อนที่ผสมผสานกันอย่างลงตวั 

• การเปิดตัวศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้
การเปิดให้บริการบางส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัล  ไอ-ซิตี ้ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในต่างประเทศ  และเป็น
ศูนยก์ารคา้ล าดับที่ 33 ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในโครงการไอ-ซิตี ้อัลตราโพลิส ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร ์ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบผสม (Mixed-use Development) โดยบริษัทฯ ไดร่้วมลงทุน
กับกลุ่ม ไอ-เบอรฮ์าด ผูน้  าดา้นธุรกิจอสงัหาริมทรพัยข์องประเทศมาเลเซีย ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 และ 40 ตามล าดบั 

• ประกาศโครงการดุสิต เซ็นทรัล พารค์ 
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (DTC) ในการพฒันาโครงการดุสิต เซ็นทรลั พารค์ เพื่อต่อยอดธุรกิจ
ใหเ้ติบโตในระยะยาวและสรา้งผลตอบแทนที่ดีไดใ้นอนาคต โครงการตัง้อยู่บนท าเลที่มีศกัยภาพสงูสุดแห่งหนึ่งในใจ
กลางเมืองกรุงเทพฯ บนที่ดินกว่า 23 ไร่ บริเวณหัวมมุถนนสีลมและถนนพระราม 4 เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทั้ง
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใตดิ้น MRT โครงการดุสิต เซ็นทรัล พารค์ ประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พารค์ อาคาร
ส านกังานเซ็นทรลั พารค์ ออฟฟิศเซส โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ โครงการที่พกัอาศัย ภายใตช้ื่อ “ดุสิต เรสซิเดน
เซส” และ “ดุสิต พารค์ไซด”์ โดยคาดว่าจะก่อสรา้งเสร็จและทยอยเปิดใหบ้ริการตัง้แต่ปี 2567เป็นตน้ไป 

• การลงทุนในบริษัท เบยว์อเตอร ์จ ากัด (เบยว์อเตอร)์ 
บริษัทฯ ไดเ้ข้าซือ้หุ้นสามัญของเบยว์อเตอร ์จากบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในสดัส่วนการถือหุ้น
รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของเบยว์อเตอร์ โดยการลงทุนครัง้นีจ้ะช่วยเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขันและเพิ่มฐานรายไดใ้นการเติบโต เนื่องจากเบยว์อเตอรถื์อกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็น
ที่ดินที่มีศกัยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบผสมในอนาคต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการและลดความเส่ียงในการเขา้มาถือหุน้ของบุคคลอื่น 
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• การลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท Chipper Global Limited 
(Chipper) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 และ Chipper ไดเ้ข้าลงทุนสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในบริษัท Porto Worldwide Limited 
(Porto) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Chipper และบริษัทย่อยของบริษัท  เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เพื่อ
ลงทุนในธุรกิจ Grab ที่มีศกัยภาพการเติบโตสูง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความร่วมมือทางธุรกิจและสนับสนุนการ
เติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจและเพิ่มจ านวนผู้มาใชบ้ริการในศูนยก์ารค้า
และมีบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายใหกั้บรา้นคา้ที่อยู่ภายในศูนยก์ารคา้อีกดว้ย 

• เปิดจองโครงการเอสเซ็นท ์พารค์วิลล ์เชียงใหม่ 
คอนโดมิเนียมในบริเวณศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เชียงใหม่ แห่งที่สามภายใตแ้บรนด  ์เอสเซ็นท ์พารค์วิลล ์ถูกออกแบบ
สไตลโ์คโลเนียลสะทอ้นความหรูหรา ในขณะเดียวกันก็ยงัใหค้วามส าคญักับพืน้ที่สีเขียวดว้ยการออกแบบที่เนน้ความ
ร่มร่ืนจากตน้ใม้ เติมเต็มความสดชื่นในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน  โครงการเอสเซ็นท  ์พารค์วิลล ์เชียงใหม่ ประกอบ 
ดว้ยอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จ านวน 2 อาคาร อาคารจอดรถสูง 4 ชั้น จ านวน 1 อาคาร อาคารสโมสร สูง 1 ชั้น 
จ านวน 1 อาคาร และอาคารเอนกประสงค ์สงู 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร 

• การเปิดตัวศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล วิลเลจ 
ศูนยก์ารคา้รูปแบบลักชูรีเอาทเ์ล็ตระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย  และเป็นศูนยก์ารคา้ล าดับที่ 34 ของบริษัทฯ 
ออกแบบโดยเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะสรา้งความภาคภูมิใจในฐานะเดสติเนชันแห่งการช้อปปิ้งบนท าเลที่
ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิ รองรับทัง้ลกูคา้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมกว่า 130 
รา้นคา้ ซึ่งในเฟสแรกนัน้ไดเ้ปิดพืน้ที่ใหเ้ช่าประมาณ 20,000 ตร.ม. 

• เปิดตัว Common Ground โคเวิรค์กิง้สเปซแห่งแรกในประเทศไทย 
ที่อาคารส านักงาน จี ทาวเวอร ์(G Tower) พระราม 9 ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พระราม 9 ดว้ย
พื ้นที่เช่ากว่า 4,500 ตร.ม. โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ  และกลุ่มบริษัท Common Ground จากประเทศ
มาเลเซีย เพื่อสร้างความเป็น  Destination แห่งใหม่ ในใจกลางย่านธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ  ส าหรับกลุ่ม
คนท างานรุ่นใหม่และผูป้ระกอบธุรกิจสตารท์อัพ ที่มีไลฟ์สไตลก์ารท างานนอกบา้นและนอกออฟฟิศ และผสมผสาน
การท างานกับการใช้ชีวิตใกลศู้นยก์ารคา้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัว Common Ground อีกหนึ่งสาขาซึ่ง
อยู่ในอาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด ์

• การให้เช่าทรัพยส์ินแก่กองทรัสต ์CPNREIT 

เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีมติตกลงให้ CPNREIT เช่าสินทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปดว้ยศูนยก์ารคา้ 

4 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  มารีนา (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา  15 ปี สิ้นสุดปี  2578 

ศูนย์การคา้เซ็นทรัล ล าปาง (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 22 ปี สิน้สุดปี 2584 ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล สุ

ราษฎรธ์านี (บางส่วน) มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดปี 2593 และศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั อุบล (บางส่วน) 

มีสญัญาใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุปี 2593 โดยคาดว่า ทั้ง 4 รายการดงักล่าวจะด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 

2563 และยงัมีการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2 (บางส่วน) ไปอีก 30 ปีสิน้สุดปี 2598 

โดยคาดว่าจะด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าสินทรัพยท์ั้ง  4 แห่งและต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าศูนยก์ารค้า

เซ็นทรลั พระราม 2 แลว้เสร็จภายในปี 2563 ซึ่งมีมลูค่ารวมรายการทัง้หมดไม่เกิน 48,560 ลา้นบาท 
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• บริษัท มิตซูบิช ิเอสเตท เอเชีย เซ็นสัญญาเข้าถือหุ้น ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ 

บริษัทฯ ไดผ้นึกพันธมิตรระดับโลกอย่างบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย (MEA) หนึ่งในกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท 

จ ากัด (มหาชน) (MEC) ซึ่งเป็นผู้น าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในประเทศญ่ีปุ่ น  ด าเนินงาน

ครอบคลุมการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์ละการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่  ประกอบดว้ย โครงการที่พักอาศัย 

ส านักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรม และมีบริษัทในเครือเป็นผู้พัฒนาเอาท์เล็ตที่มีสาขากว่า  9 แห่งทั่วญ่ีปุ่ น อาทิ 

สาขาโกเทมบะ สาขาริงกุ สาขาชิซุย มาร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรลั วิลเลจ ในสัดส่วนรอ้ยละ 30 (โดยบริษัทฯ ถือ

ครองอีกรอ้ยละ 70) หวังผลักดันเซ็นทรัล วิลเลจ เป็นลักชูรีเอาท์เล็ตที่ดีที่สุดในอาเซียนสู่ความส าเร็จร่วมกัน ‘Two 

Nations, One Success’ 

2561 

• การเปิดตัว อิเกีย บางใหญ่ ท่ีเซ็นทรัล เวสตเ์กต 

อิเกีย บางใหญ่ เป็นซุปเปอรส์โตรรู์ปแบบใหม่และใหญ่ที่สดุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พืน้ที่รวมกว่า 50,000 

ตร.ม. มีทางเข้าออกเชื่อมต่อกับเซ็นทรัล เวสตเ์กต ถึง 3 ชั้น การมี IKEA ซึ่งเป็นแบรนดเ์ฟอรน์ิเจอรร์ะดับโลกเป็น

พนัธมิตรช่วยตอกย า้ใหเ้ซ็นทรลั เวสตเ์กต เป็นสุดยอดศูนยก์ารคา้ระดับภูมิภาค (Super Regional Mall) เพื่อรองรับ

ความเจริญฝ่ังกรุงเทพฯ ตะวนัตกย่านบางใหญ่  

• ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2561 ไดม้ีมติอนุมติัการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“DTC”) จ านวน 194,926,920 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 22.93 ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระ

แลว้ทั้งหมด 850,000,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 2,141.4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว 

และไม่เขา้ร่วมในการบริหารของ DTC แต่อย่างใด 

• การขยายระยะเวลาการเช่าท่ีดินของโครงการเซ็นทรัล พระราม 2  

บริษัทฯ ไดท้ าสัญญาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรลั พระราม 2 ต่ออีก 30 ปี สิน้สดุปี 2598 และปี 

2603 (บางส่วน) ซึ่งการท ารายการดังกล่าวท าให้บริษัทฯ สามารถท าการบริหารและพัฒนาศูนย์การค้าได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและราคาการต่อสัญญาเช่าช่วงที่ ดินและการเช่าอาคาร 

เพื่อเสนอสิทธิใหแ้ก่ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ไดพ้ิจารณาเป็น

ล าดบัต่อไป 

• เปิดให้บริการเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า (Central Phuket Floresta)  

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2561 เชื่อมต่อกับเซ็นทรลั ภูเก็ต เฟสติวลั ท าใหเ้ซ็นทรลั ภูเก็ต

เป็นศูนยก์ารคา้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใตข้องประเทศไทย ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ตบนพืน้ที่ประมาณ 111 ไร่ ปักธงใน

การเป็นลกัชูร่ีแฟล็กชิพแห่งแรกของบริษัทฯ ที่ผสมผสานประสบการณ์การใช้ชีวิตและการพกัผ่อนไดอ้ย่างลงตัว ตอก

ย า้ความเป็น The Magnitude of Luxury & Leisure Resort Shopping Destination ระดับโลกอย่างสมบูรณ์ให้แก่

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และกลุ่มลูกคา้ท้องถ่ิน อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี Attraction ไดแ้ก่ 1) ไตรภูมิ การ
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ผจญภยัเสมือนจริงแบบสามมิติในโลกแฟนตาซีวอลค์ทรูแห่งแรกของโลก 2) Aquaria อควาเรียมที่มีสตัวต่์าง ๆ รวม

กว่า 25,000 ตวั และ 3) Tales of Thailand ศูนยร์วมวฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยทั่วทุกภาค 

• ซือ้หุ้นบริษัท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากัด (มหาชน) หรือ “GLAND”   

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ ากัด (ซีพีเอ็น พัทยา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ซื ้อหุ้นสามัญ GLAND ในสัดส่วน

ทั้งหมดรอ้ยละ 67.53 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการซื ้อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รอ้ยละ 50.43 

และจากการท าค าเสนอซือ้ (Tender Offer) อีกรอ้ยละ 17.10 ที่ราคา 3.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจ านวนเงินรวม 13,607 

ลา้นบาท โดยการเข้าท ารายการดังกล่าว เนื่องจาก GLAND เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท์ั้งเพื่อขายและ

เพื่อให้เช่าและบริการ ประกอบด้วย อาคารส านักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย และพื ้นที่ค้าปลีก และ GLAND ยังมี

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และที่ดินเปล่า (Land Bank) หลายแปลงที่จะน ามาพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรพัยรู์ปแบบผสมสอดคลอ้งกับกลยุทธท์างธุรกิจเพื่อสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

• เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม ฟิล พหล 34 

โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ โครงการแรกเป็นคอนโด Low Rise สงู 8 ชั้น จ านวน 4 อาคาร จ านวน 358    ยู

นิต พรอ้มอาคารคลับเฮ้าสแ์ละสระว่ายน า้ ออกแบบด้วยแนวคิด Live Everyday in Urban Hideaway ตั้งอยู่ปาก

ซอยพหลโยธิน 34 ท าเลเดินทางสะดวกติดกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีเสนานิคม ใกล้ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ลาดพรา้ว 

และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  

• การร่วมทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย  

บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท Common Ground Works Sdn. Bhd. และบริษัท MSB Asia Ltd. จากประเทศ

มาเลเซีย โดยจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึน้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนรอ้ยละ 51, 29 และ 20 ตามล าดับ 

เพื่อประกอบธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทย 

• เปิดขายโครงการบ้านเดี่ยว นิยาม บรมราชชนนี  

โครงการแนวราบระดับบนแห่งแรกของ CPN Residence ที่มีการออกแบบเฉพาะตัวในสไตล์ Modern Classic 

ออกแบบภายใตแ้นวคิด นิยามของความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง เน้นความเป็นส่วนตวัและพรอ้มดว้ยส่ิงอ านวยความ

สะดวกภายในบา้น ตัง้อยู่บนถนนบรรมราชชนนีเดินทางสะดวกทัง้คู่ขนานลอยฟ้า และทางด่วนศรีรชั -  

วงแหวนรอบนอก ใกลร้ถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ป่ินเกลา้ และเซ็นทรลั ศาลายา 

• เปิดจองโครงการคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท ์อุบลราชธานี 

คอนโดมิเนียมในบริเวณศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั อุบล เป็นอาคารสูง 14 ชั้น จ านวน 1 อาคาร พรอ้มดีไซน์ภายในสะทอ้น

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั แบบ Modern North East เพียบพรอ้มดว้ยไลฟ์สไตลแ์ห่งความสขุที่ครบครนั 

2560 

• ซือ้หุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จ ากัด เพ่ือได้มาซ่ึงสิทธิการ เช่าช่วงท่ีดินส าหรับรองรับการขยายธุรกิจ บริษัท

ฯ ไดซ้ือ้หุน้บริษัท ดาราฮารเ์บอร ์จ ากัด จ านวน 26 ลา้นหุ้น จากบริษัท พร็อพเพอรตี์ ้เพอรเ์ฟค จ ากัด (มหาชน) คิด

เป็นร้อยละ 65 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าช่วงที่ดินในอ าเภอศรีราชา 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)                 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

  

1-9 
 

 

จงัหวัดชลบุรี ส าหรบัรองรับการขยายธุรกิจโดยบริษัทฯ ไดท้ าสัญญาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เป็นไปตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 

• คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลดจ์ากบริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด  

(มหาชน) สิน้สุดลง 

ศาลฎีกาในคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรลัเวิลดใ์นปี 2553 จากบริษัท เทเวศประกันภัย

จ ากัด (มหาชน) ตามกรมธรรมป์ระกันภยัคุม้ครองความเส่ียงภัยทุกชนิด มีค าสั่งไม่อนุญาตใหฎ้ีกาและไม่รบัฎีกาของ

บริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ท าประกันภัยการก่อการร้ายวงเงิน 3,500 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์หนึ่ง และได้

ด าเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมด์งักล่าว โดยกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

และเป็นเจา้ของสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรลัเวิลดไ์ดร้บัเงินค่าสินไหมดงักล่าวในเดือนกันยายน 2560 เรียบรอ้ยแลว้ 

• เซ็นทรัล โคราช ศูนยก์ารค้าล าดับท่ี 31  

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมย่ิงใหญ่แบบ 

“มหานคร แห่งอีสาน” ประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ โรงแรม และคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนเนือ้ที่ 65 ไร่ มูลค่าการลงทุน

กว่า 5,100 ลา้นบาท โดยมุ่งมั่นเป็น Lifestyle Innovation และศูนยก์ลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่ที่ตอบรับกับรูปแบบการ

ใชช้ีวิตของชาวโคราชและคนอีสานไดค้รบ การออกแบบตวัอาคารภายนอกไดแ้รงบันดาลใจจากกลีบดอกสะเลเตหรือ

ดอกมหาหงส์ โดยใช้โทนสีขาวตัดสีสม้เฉดชมพูส่วนภายในศูนยก์ารค้าตกแต่งด้วยแนวคิด  “Seasons of Life” ใน

บรรยากาศสีสนั 5 ฤดูกาล ดว้ย Interactive Feature ล า้สมยั 

• เซ็นทรัล มหาชัย ศูนยก์ารค้าล าดับท่ี 32  

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2560 เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชาวจังหวัด

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม และเป็นจุดหมายปลายทางของคนกรุงเทพฯ  นักเดินทางท่องเที่ยว และคนจังหวัด

ใกล้เคียง ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 ขาเข้ากรุงเทพฯ บนที่ดิน 100 ไร่ มูลค่าการลงทุนกว่า 3,400 ล้านบาท การ

ออกแบบอาคารทั้งภายในและภายนอกใช้แนวคิด “มหานาวา” มีรูปทรงคล้ายเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่พรอ้มกับ

บรรยากาศของท่าเรือและหมู่บา้นประมงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของสมทุรสาคร นอกจากนี ้ยงัมีโซนที่เป็นจุดเด่นที่ไม่เคย

มีมาก่อน คือ “EATALAY” ตลาดอาหารทะเลที่ต่ืนตาต่ืนใจที่สุดและปักหมุดเป็น “The Best Highway Destination” 

จุดแวะพกัเติมความสดชื่นที่ดีและสมบูรณแ์บบที่สุดกับความสะดวกครบวงจรและหอ้งน า้สะอาด 

• เปิดขายคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ท่ีนครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม่  

• บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดน้ท ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เปิดตวัโครงการที่พกัอาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียมบน

ที่ดินบริเวณศูนย์การค้า 3 แห่ง คือ เซ็นทรัล โคราช เซ็นทรัล เชียงราย และเซ็นทรัล เชียงใหม่ มูลค่าโครงการรวม

ประมาณ 2,200 ลา้นบาท โดยโครงการทั้ง 3 แห่ง ไดผ้ลตอบรับเป็นอย่างดีอันเนื่องมาจากความโดดเด่นดา้นท าเล

ที่ตัง้และรูปแบบโครงการที่ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้นี ้คาดว่าจะเสร็จและพรอ้มโอนไดใ้นปี 2562 

• การแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็นทรัสต์เพ่ือการ

ลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)  
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ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการแปลงสภาพ CPNRF เป็น 

CPNREIT และการให้เช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา แก่ CPNREIT ในมูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 11,908 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณ  20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 

สิงหาคม 2580 และไดจ้ัดตั้งบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็น  บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ของ CPNREIT CPNREIT ได้จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และไดด้ าเนินการเช่าศูนย์การค้า

เซ็นทรลั พัทยา (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา แลว้เสร็จในวนัที่  1 ธันวาคม 2560 โดยหน่วยทรสัต ์CPNREIT 

ไดเ้ปิดซือ้ขาย วนัแรกวนัที่ 14 ธันวาคม 2560 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ (ต่อ) 
 

 
 
หมายเหต ุ:  1 บริษทัอยูร่ะหว่างการช าระบญัช ี

2 Chipper Global Ltd. จัดตัง้ขึน้เม่ือ พ.ค. 2562 
3 Porto Worldwide Ltd. จดัตัง้ขึน้เม่ือ พ.ค. 2562 
4 บจ. ซีพีเอ็น แอนด ์เอชเคแอล จ า กัด จัดตัง้ขึน้เม่ือ มิ.ย. 2562 
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1.2 ความสัมพันธก์บักลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหเ้ช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้และประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ความส าเร็จตลอดระยะเวลาการด าเนินธรุกิจทีผ่านมาของบริษัท ฯ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน
สายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นผู้น า ในธุรกิจค้าปลีกมายาวนาน  โดยกลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจที่หลากหลายทั้งธุรกิจ
ห้างสรรพสินคา้ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรา้นอาหาร และธุรกิจคา้ปลีก สินค้าหลากหลายย่ีห้อและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจในกลุ่ม
ดงักล่าวเป็นผูเ้ช่าพืน้ที่ใหญ่และผูเ้ช่าพืน้ที่รา้นคา้ในแต่ละศูนยข์องบริษัทฯ จึงอาจกล่าวไดว้่าธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็น
พันธมิตรทางการค้ากับบริษัทฯ  ที่ช่วยเพิ่มอัตราการเช่าและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้ารายอื่น  ๆ ให้มาเช่าพื ้นที่ภายใน
ศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยนัความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ และสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหกั้บผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
จากความสัมพันธ์ทางการคา้ดังกล่าวข้างตน้ระหว่างบริษัท ฯ และกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกัน โดยมีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่เป็นครอบครัวจิราธิวัฒน์  คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาล มีความเห็นว่า
ความสัมพันธท์างการคา้ดังกล่าวขา้งตน้เป็นจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชนส์ูงสดุของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลไดก้ ากับดูแลใหม้ีการท า
รายการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการท ารายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ  และ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินประจ าปี 2562 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการท ารายการระหว่างบริษัทฯ  กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัล
และกลุ่มจิราธิวฒัน ์ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ 12 รายการระหว่างกัน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ เก่ียวเนื่องในรูปแบบโครงการ
อสงัหาริมทรพัยแ์บบผสม ประกอบดว้ย อาคารส านกังาน โรงแรม และที่พกัอาศยั เพื่อเพิ่มมลูค่าใหกั้บโครงการ โดย ณ สิน้ปี 
2562 บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรพัยภ์ายใตก้ารบริหาร ประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้ 34 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง 
ในต่างจังหวัด 18 แห่ง และในประเทศมาเลเซีย 1 แห่ง อาคารส านักงาน 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรม   
เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พทัยา โครงการที่พักอาศยัเพื่อเช่า 1 แห่ง และโครงการที่พัก
อาศัยเพื่อขายที่สร้างเสร็จและพร้อมโอน  8 แห่ง นอกจากนี ้ บริษัทฯ  ยังมีการลงทุน  และท าหน้าที่ เป็นผู้บ ริหาร
อสงัหาริมทรพัยใ์น CPNREIT และ CPNCG 
 
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ ของบริษัทฯ จะเร่ิมตั้งแต่การจัดหาที่ดินในท าเลและราคาที่เหมาะสมในการ
พฒันาโครงการ การวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริหารงานก่อสรา้ง การบริหารงาน
ขาย ตลอดจนเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าและอาคารส านักงานหลังจากที่ เปิดให้บริการแล้ว  รวมถึงการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้บริการดา้นการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้าและอาคาร
ส านกังาน พรอ้มกันนีย้งัประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนยอ์าหาร ศูนยป์ระชุมอเนกประสงค ์แหล่งสันทนา
การและบนัเทิงภายในศูนยก์ารคา้ในบางโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ที่เข้ามาใชบ้ริการโดยการเปิดใหบ้ริการ
นั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของท าเลที่ตั้งและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส าคัญ  ส าหรับการ
บริหารธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ไดว้่าจ้างบริษัทที่มีความช านาญดา้นการบริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารโรงแรมเพื่อให้การบริหาร
จดัการเกิดประโยชนส์งูสดุ 
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โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ 
                        หน่วย: ลา้นบาท 

 
 
หมายเหต ุ: 1 ไม่รวมรายการที่มิไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 
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2.1 ลักษณะของธุรกิจ 
 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งตามแหล่งที่มาของรายไดอ้อกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดงันี ้
 

1. ศูนยก์ารค้า 

ธุรกิจศูนยก์ารคา้เป็นธุรกิจหลกัที่สรา้งรายไดก้ว่ารอ้ยละ 80 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากธุรกิจศูนยก์ารคา้ประกอบดว้ย รายได้
ค่าเช่าพืน้ที่คา้ปลีก รายไดจ้ากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย  รายไดจ้ากการให้บริการ
รักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการให้บริการพื ้นที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ รายได้จากการ
ให้บริการส่ือโฆษณา รายไดจ้ากการจัดกิจกรรมในพืน้ที่ส่วนกลาง และธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนศูนยก์ารคา้ จากการบริหาร
ศูนย์การคา้ 34 โครงการ แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ ในต่างจังหวัด 18 โครงการ และใน
ประเทศมาเลเซีย  1 โครงการ ในจ านวนนี ้มี โครงการที่บ ริษัทฯ  ให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) จ านวน 5 โครงการ โดยบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรพัยใ์ห้กับ 
CPNREIT 
 
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและขยายธุรกิจศูนย์การค้าด้วยการเปิดศูนย์การค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การปรับปรุง
ศูนยก์ารคา้เดิมใหท้นัสมยั และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ืน้ที่ในศูนยก์ารคา้ในการสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนื่องดว้ยแนวคิด 
การเป็นศูนยก์ลางการใชช้ีวิต โดยน าเสนอสินคา้และบริการที่หลากหลายควบคู่กับการสรา้งสรรค ์Destination Concepts 
บริษัทฯ จะน าจุดเด่นและเอกลักษณ์ประจ าท้องถ่ินมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบศูนย์การค้าที่อยู่ในพื ้นที่นั้นอย่าง
กลมกลืน รวมถึงการตกแต่งภายในศูนยก์ารคา้เพื่อสรา้งบรรยากาศและดึงดูดให้ลูกคา้ไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินคา้ 
เพื่อใหศู้นยก์ารคา้ของบริษัทฯ มีเอกลกัษณท์ี่โดดเด่นและเป็นผูน้ าในธุรกิจศูนยก์ารคา้ต่อไป 
 
การเปิดศูนยก์ารคา้ใหม่ในปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ปิดให้บริการศูนยก์ารคา้จ านวน 2 แห่ง คือ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ใน
ประเทศมาเลเซีย และศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั วิลเลจ ซึ่งเป็นลักชูรีเอาทเ์ล็ตแห่งแรกของประเทศไทย บริษัทฯ ไดป้ระกาศเปิดตัว
โครงการในอนาคต ประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล อยุธยา และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ศรีราชา ในปี 2564 และศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัล จันทบุรี ในปี 2565 โดยทั้ง 3 โครงการจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบผสม ซึ่งมีองคป์ระกอบอื่น อาทิ ศูนยป์ระชุม 
โรงแรม อาคารส า นักงานและที่พักอาศัย นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงศูนยก์ารคา้ระหว่างปี 2563-2565 ทัง้หมด 
14 แห่ง ซึ่งเป็นการปรบัปรุงใหญ่ 2 แห่ง ประกอบดว้ย 1) เซ็นทรลั พระราม 2 เป็น The Largest Regional Mall - Gateway 
of South Bangkok และจะผลักดันให้ย่านพระราม  2 กลายเป็น New Urbanized District แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และ 2) 
เซ็นทรัล รามอินทรา ภายใตแ้นวคิด Living Lab of Ramindra รวมถึงมีแผนการปรับปรุงทั่วไปอีก 12 แห่งทั่วประเทศโดย
คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2565 
 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนศูนย์การค้าทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและ
คุณค่าใหกั้บธุรกิจหลกั ลกูคา้ ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งส่วนอื่น ๆ ประกอบดว้ยธุรกิจแหล่งสนัทนาการและบนัเทิงที่ช่วยเป็นการ
ดึงดูดใหล้กูคา้เขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เพิ่มขึน้ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง อาทิ 
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- สวนน า้บริเวณชั้น 6 ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล บางนา ภายใตช้ื่อ “โพโรโระ อควาพารค์ กรุงเทพฯ” ตกแต่งดว้ยธีม
การตู์นซีรีสย์อดนิยมจากเกาหลี “โพโรโระ” (Pororo: The Little Penguin) เพื่อสรา้งประสบการณ์ใหม่ ๆ และสีสัน
ความสนุกใหกั้บลกูคา้ทุกคนในครอบครวั 

- สวนพักผ่อนในบริเวณศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2 ภายใตช้ื่อ “เซ็นทรัล พารค์” เป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่
เปิดใหบ้ริการแก่ประชาชนทั่วไป ประกอบดว้ย สวนสขุภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และรา้นอาหารชัน้น า 

- ไตรภูมิมหศัจรรยส์ามโลกที่ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ภูเก็ต เปิดใหบ้ริการในปี 2562 เป็นธีมพารค์ผจญภยัรูปแบบ 3 มิติ
อินเตอรแ์อ็กทีฟ ที่บริษัทฯ ไดร่้วมลงทุนกับพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีความช านาญ 

- ธุรกิจโคเวิรค์กิง้สเปซภายใต้บริษัท  คอมมอนกราวด์ (ประเทศไทย) จ า กัด ที่เปิดตัวสาขาแรกในประเทศเมื่อปี 
2562 ที่อาคารส านกังาน จี ทาวเวอร ์

- บริษัทฯ ร่วมลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความร่วมมือทางธุรกิจและสนบัสนุนการ
เติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และช่วยอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่  
(New Economy) โดยเพิ่มช่องทางในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของ  Grab ซึ่งจะเกือ้กูลต่อการเติบโตธุรกิจ
ของบริษัทฯ อาทิ การเพิ่มจ านวนผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าผ่านบริการรับ -ส่ง (Ride Hailing) และการเพิ่ม
ยอดขายรา้นคา้ผ่านบริการส่งอาหาร (Food Delivery) เป็นตน้ 

 
2. อาคารส านักงาน 

ธุรกิจอาคารส านักงานเป็นการพฒันาอาคารส านกังานใหเ้ช่าในบริเวณโครงการศูนยก์ารคา้  เนื่องจากมีอุปสงคท์ี่ส่งเสริมกัน
กับธุรกิจศูนยก์ารคา้และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการจากการใชป้ระโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันไดอ้ย่างคุม้ค่า  รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชแ้ละบริหารที่จอดรถ  
 
การตดัสินใจพฒันาอาคารส านักงานในบริเวณโครงการศูนยก์ารคา้ใดนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของท าเล
ที่ตั้ง อุปสงค์และอุปทานของพื ้นที่อาคารส านักงานในบริเวณนั้น  ๆ  เป็นส าคัญซึ่งรายได้จากธุรกิจอาคารส านักงาน 
ประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่าพืน้ที่อาคารส านกังาน รายไดค่้าเช่าพืน้ที่แก่รา้นคา้ปลีกภายในอาคารส านกังาน และรายไดจ้าก
การใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภค 
 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอาคารส านักงานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น  7 โครงการ ได้แก่ 1) 
ลาดพรา้ว 2) ป่ินเกล้า ทาวเวอร ์เอ 3) ป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์บี 4) บางนา 5)เซ็นทรัลเวิลด ์(อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด)์ 6) แจ้งวัฒนะ และ 7) พระราม 9 โดยแบ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 4 โครงการ โครงการที่ให้
เช่ากับ CPNREIT 2 โครงการ คือ อาคารส านักงานป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์เอ และบี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัล ป่ินเกลา้ และ
โครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG จ านวน 1 โครงการ คือ อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์โดยกลุ่มผูเ้ช่าพืน้ที่
อาคารส านักงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการเซ็นทรัล ลาดพรา้ว  เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และ
เซ็นทรัล พระราม 9 ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนับสนุนจากธุรกิจศูนย์การค้า  อาทิ โรงเรียนกวดวิชา 
โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี สถานเสริมความงาม และบริษัทหลักทรัพย ์เป็นตน้ ส าหรบัอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นอาคารส านักงาน  เกรด A ตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นั้น มีผู้เช่าพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็น
บริษัทชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ 
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3. โรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนยก์ารคา้เป็นธุรกิจที่มีอุปสงคส่์งเสริมกันกับธุรกิจศูนยก์ารคา้  และเป็นธุรกิจที่เพิ่มมูลค่า
ให้กับโครงการดว้ยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด  หลักการในการพิจารณา
ลงทุนที่ส าคัญประกอบดว้ย ท าเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค ์อุปทาน และสภาวะแวดลอ้มของบริเวณนัน้ ๆ รวมถึงศกัยภาพ
การเติบโตของโครงการ ทั้งนี ้ธุรกิจโรงแรมประกอบดว้ย ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องสัมมนา และศูนยป์ระชุม เพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition (การ
จดัการประชุมเชิงธุรกิจ การคา้และจดัแสดงสินคา้นานาชาติ) ซึ่งรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าห้องพัก 
รายไดจ้ากค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดจ้ากค่าเช่าหอ้งในอาคารและค่าบริการ เป็นตน้ 
 
บริษัทฯ เป็นเจา้ของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ 

- โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร ์อุดรธานี ซึ่งมีห้องพกัจ านวน 259 หอ้ง (เดิมคือโรงแรมเจริญศรีแกรนด ์
รอยัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่บริษัทฯ  ได้เข้าซือ้กิจการในเดือนเมษายน 2552) โดย
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัทที่มีความช านาญด้านการบริหารโรงแรม  คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูบ้ริหารโรงแรม 

- โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีห้องพกัจ านวน 302 ห้อง (ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พัทยา เร่ิม
เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเมื่อเดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไดใ้ห้ CPNREIT เช่าเป็นระยะเวลา 
20 ปี โดยยงัคงใหบ้ริษัท ฮิลตนั โฮเต็ล คอรป์อเรชั่น เป็นผูบ้ริหารโรงแรม 
 

4. อาคารท่ีพักอาศัย 

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนยก์ารคา้ในลักษณะพืน้ที่แบบผสม  โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อ
ช่วยสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี ้  บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้ริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการที่อยู่อาศัยของ
บริษัทฯ ตลอดจนการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะ 
 
การพฒันาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ด าเนินการโดยบริษัทซีพีเอ็น เรซซิเดน้ซ ์จ ากัด (ซีพีเอ็น เรซซิเดน้ซ)์ โดยเร่ิมตั้งแต่
การคดัเลือกท าเลที่ดินส าหรบัพฒันาโครงการ ศึกษาความเป็นไปไดข้องข้อมูลการตลาดและผลกระทบต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์
และตดัสินใจเลือกประเภทที่อยู่อาศยัที่เหมาะสมกับท าเลที่ตั้งนั้น ๆ จากนั้นบริษัทฯ จะจดัให้มีการเปิดซองประมูลราคาขาย
โดยจัดซื ้อวัสดุก่อสรา้งและเคร่ืองตกแต่งจากผู้ผลิตโดยตรง  เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพและได้รับ
ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด รวมทั้งมีการก าหนดราคาส่งมอบล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคา  บริษัทฯ 
คดัเลือกผู้รบัเหมาที่มีความช านาญมีผลงานและชื่อเสียงในแต่ละประเภทงานตามขั้นตอนและมาตรฐานในการจดัซือ้จัดจา้ง
ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีระบบในการควบคุมการด าเนินงานก่อสรา้งให้เป็นไปตามแผนงานที่ ก าหนดรวมถึงมี
ระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเขม้งวดและรัดกุมอีกดว้ย ส าหรับการก่อสรา้งที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการที่
อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  บริษัทฯ  ได้จัดให้มีการวิ เคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (Environmental Impact 
Assessment: EIA) ซึ่งทุกโครงการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบญัญัติควบคุมอาคารโดยค านึงถึงการรกัษาสภาพแวดลอ้ม
ในบริเวณขา้งเคียงใหไ้ดร้บัผลกระทบนอ้ยที่สดุ 
 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

 

2-6 

 
 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศยัรูปแบบคอนโดมิเนียมบนที่ดินบริเวณศูนยก์ารคา้จ านวน 8 โครงการ แบ่งเป็น 
- โครงการที่สรา้งและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกคา้เสร็จแลว้จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ 1) เอสเซ็นท ์ระยอง อยู่บริเวณ

เซ็นทรลั ระยอง 2) เอสเซ็นท ์เชียงใหม่ อยู่บริเวณเซ็นทรลั เชียงใหม่ และ3) เอสเซ็นท ์ขอนแก่น อยู่บริเวณเซ็นทรัล 
ขอนแก่น 

- โครงการที่สรา้งเสร็จแลว้และอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ใหกั้บลกูคา้จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ 1) เอสเซ็นท ์วิลล ์
เชียงใหม่ เป็นโครงการที่พักอาศัยแห่งที่  2 อยู่บริเวณเซ็นทรัล เชียงใหม่ 2) เอสเซ็นท์ วิลล ์เชียงราย อยู่บริเวณ
เซ็นทรลั เชียงราย และ 3) เอสเซ็นท ์นครราชสีมา อยู่บริเวณเซ็นทรลั โคราช 

- โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขายโดยเร่ิมเปิดจองในปี  2561 จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ เอสเซ็นท ์
อุบลราชธานี อยู่บริเวณเซ็นทรลั อุบล และ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขายใหม่ในปี  2562 จ านวน  1 โครงการ ได้แก่ เอสเซ็นท์ พารค์วิลล ์
เชียงใหม่ เป็นโครงการที่พกัอาศยัแห่งที่ 3 อยู่บริเวณเซ็นทรลั เชียงใหม่ 

 
นอกจากนี ้ยังมีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่นอกศูนยก์ารคา้จ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ ฟีล พหล 34 ซึ่งสรา้งเสร็จแลว้และ
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการเปิดขายและโอนกรรมสิทธิ์ใหกั้บลูกคา้ และโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบแนวราบจ านวน 1 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการบา้นเด่ียว นิยาม บรมราชชนนี โดยอยู่นอกศูนยก์ารคา้ซึ่งเปิดขายในปี 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา
และเปิดขาย และบริษัทฯ ยังมีที่พักอาศัยประเภทห้องชุดให้เช่าจ านวน 11 ยูนิต ภายใต้โครงการเซ็นทรัล ซิตี ้เรสซิเดนซ ์
คอนโดมิเนียม ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเดียวกับเซ็นทรลั บางนา 
 
ซีพีเอ็น เรซซิเดน้ซ ์ไดว้างแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศยัอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคู่กับศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในท าเล
ที่ดีทั่วประเทศและมีที่ ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ  โดยจะพัฒนาโครงการเป็น  Residential & Commercial 
Community อาศยัความเป็นผูน้ าในธุรกิจคา้ปลีกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ดา้นอสงัหาริมทรัพยม์าเป็นยุทธศาสตรใ์นการ
ขยายธุรกิจ 
 

5. ศูนยอ์าหาร 

ธุรกิจศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้เป็นอีกองคป์ระกอบหนึ่งที่ช่วยเสริมให้ศูนยก์ารคา้มีความครบครัน  วัตถุประสงคห์ลัก
ของธุรกิจนี ้คือ เพื่อใหล้กูคา้ที่มาใชบ้ริการภายในศูนยก์ารคา้ไดร้บัความสะดวกในการเลือกรบัประทานอาหารที่หลากหลาย
ในราคาประหยัด สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มีรายไดจ้ากค่าเช่าพื ้นที่จากรา้นคา้ที่เช่าพืน้ที่เพื่อจ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในบริเวณศูนยอ์าหาร 
 
บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาและปรับปรุงศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้ดว้ยแนวคิด Food Destination ที่รวมรา้นอาหารหลากหลาย
ประเภทหลากหลายสไตล์ตอบรับทั้งไลฟ์สไตล์ แฮงเอ้าท์ กิน  ด่ืม ชิลล์ ร้านอาหารแนวครอบครัว  คาเฟ่  เบเกอร่ี และ
รา้นอาหารแบบซือ้กลบั (Take Home) 
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6. การลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต ์

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน CPNREIT และ CPNCG ในสัดส่วนรอ้ยละ 26.69 และรอ้ยละ 25.00 ตามล าดับ 
และท าหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยซ์ึ่งจะไดร้บัค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นรายเดือนตามสญัญาการ
จา้งที่ท าขึน้และไดร้บัส่วนแบ่งก าไรตามสัดส่วนการลงทุนโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1) CPNREIT ไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อ
วนัที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการก าหนดอายุโครงการ โดยมีการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะยาว 
ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 2 (บางส่วน) เซ็นทรัล พระราม 3 (บางส่วน) เซ็นทรัล ป่ินเกล้า (บางสว่ น) อาคารส า 
นกังานป่นิ เกลา้ 2 อาคาร เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ (บางส่วน) เซ็นทรัล พัทยา (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา โดยมีมลูค่าลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรม ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 44,472 ลา้นบาท 
 
CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต ์
(REIT Manager) และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้บริหารศูนยก์ารคา้ (Property Manager) และมีบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา 
โฮเทล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล 
คอรป์อเรชั่น บริหารโรงแรมต่อไป นอกจากนี ้ ยังมีบริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด เป็นทรัสตี 
และบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียน 
 
การแปลงสภาพจาก CPNRF เป็น CPNREIT เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 31 
พฤษภาคม 2560 ไดม้ีมติอนุมัติแบบมีเงื่อนไขส าหรับการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT เพื่อประโยชนต่์อผู้
ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF โดยรวม เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน  CPNRF ซึ่งจะไดร้ับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ละสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซ์ึ่งจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์รวมทั้งสิทธิประโยชน์เก่ียวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัยจ์ะสิน้สดุภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
2) CPNCG จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยไม่มีการก าหนดอายุโครงการและเป็นกองทุนรวมที่

จดัตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว  CPNCG ไดล้งทุนในอสังหาริมทรัพยข์อง
อาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์(บางส่วน) โดยมีมูลค่าลงทุนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์าม
มลูค่ายุติธรรม ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 4,734 ลา้นบาท 
 
บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี
บริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์  
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ทัง้นีผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยม์ีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวม  โดย
เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนตามสัญญาการจา้งที่ท าขึน้ระหว่างกองทุนรวมกับผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์
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โครงการอสังหาริมทรัพยภ์ายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ 
โครงการศูนยก์ารค้า 
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2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขัน  
 

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562 
 

ในปี 2562 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ขยายตัวรอ้ยละ 2.4 ปรับลดลงจากปี 2561 ที่ขยายตัวรอ้ยละ 
4.2 ซึ่งเป็นการขยายตัวต ่าสุดในรอบ 5 ปี นบัตัง้แต่ปี 2557 โดยมีการปรบัลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจลงตลอดปี 
2562 เป็นผลมาจาก 1) การชะลอลงของประเทศกลุ่มเศรษฐกิจหลักของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา  (สหรัฐฯ) ยุโรป และจีน 
ตามวัฏจักรของการเติบโตช่วงปลาย (Late Cycle) และไดร้ับผลกระทบของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ  กับจีน ส่งผลให้
ทั้งปีมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยหดตัว  2) การขยายตัวในอัตราที่ต ่าของรายได้ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตร  
โดยเฉพาะนอกภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก  ที่มีการปรับลดรายไดค่้าล่วงเวลาและ
แรงงาน อย่างไรก็ดี มีการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัตลอดปีช่วยประคองให้การบริโภคภาคเอกชนโดยรวม
ยงัขยายตัวไดดี้ 3) การชะลอลงของการลงทุนภาคเอกชนที่ไดร้บัผลกระทบจากการหดตัวของภาคส่งออก  และความล่าช้า
ของโครงการลงทุนของภาครัฐและโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน  (Public-Private Partnership) และ 4) การ
ฟ้ืนตวัชา้ของการท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในภาวะซบเซาในช่วงครึ่งแรกของปี โดยมาจากความกังวลของนกัท่องเที่ยวจีนหลงัจาก
เหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตเมื่อกลางปี  2561 รวมทั้งปัญหามลพิษฝุ่นละอองในช่วงต้นปี  2562 ผนวกกับการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน ส่งผลใหน้ักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยลดลงแต่เร่ิมฟ้ืนตวัในครึ่งปีหลังจากมาตการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
Visa on Arrival (VOA) และผลบวกจากการประท้วงที่ฮ่องกงและปัญหาระหว่างเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่ น  ท าให้นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวไทยมากขึน้ 
 
การบริโภคภาคเอกชนในประเทศขยายตัวลดลงเล็กน้อยโดยขยายตวัรอ้ยละ 4.5 เทียบกับรอ้ยละ 4.6 ในปี 2561 การใช้จ่าย
ภาคเอกชน (วัดจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของภาคเหนือขยายตัวรอ้ยละ 5.3 ภาคกลางขยายตัวร้อยละ  2.1 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือขยายตวัรอ้ยละ 4.0 และภาคใตข้ยายตัวเพียงรอ้ยละ0.5 อย่างไรก็ตาม การใชจ้่ายภาคเอกชนในพืน้ที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลหดตัวรอ้ยละ 1.1 ภาคตะวนัออกหดตวัรอ้ยละ 6.0 และภาคตะวนัตกหดตวัรอ้ยละ 1.3 ซึ่งเป็นผลมา
จาก 1) จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอลง 2) มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งกระตุน้การใช้จ่ายของผูม้ีรายได้
น้อยและการท่องเที่ยวภายในประเทศ และ 3) มาตรการก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ที่ส่งผลต่อการหดตัวของ
ยอดขายบา้นและคอนโดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองอุตสาหกรรมส าคญัต่าง ๆ โดยรวมส่งผลกระทบต่อการใชจ้่าย
ของกลุ่มผู้มีรายไดป้านกลางลดลงแต่ช่วยกระตุน้การบริโภคของผู้มีรายไดร้ะดับล่างซึ่งเป็นฐานรากของประเทศ ทั้งนี ้หนี ้
ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงที่รอ้ยละ 79.1 ต่อ GDP ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้าสะท้อนการขยายตัวของหนี ้
ครัวเรือนที่สูงกว่ารายไดท้ี่ขยายตวัอยู่ที่รอ้ยละ 4-5 ซึ่งจะยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการจับจ่ายใช้สอยโดยรวม
ของประเทศและความสามารถช าระหนีข้องผู้บริโภคในระยะต่อไป 
 
การส่งออกสินคา้ในปี 2562 หดตวัรอ้ยละ 3.2 จากเดิมที่ขยายตวัรอ้ยละ 7.5 ในปี 2561 ซึ่งเป็นการหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 
4 ปีนบัตั้งแต่ปี 2558 เป็นผลมาจากการหดตวัของเกือบทุกตลาดส่งออกที่ส าคัญ โดยการส่งออกไปตลาดหลักขยายตัวรอ้ย
ละ 1.9 (สหรฐัฯ ขยายตัวรอ้ยละ 11.8 สหภาพยุโรปหดตัวรอ้ยละ 6.6 และญ่ีปุ่ นหดตัวรอ้ยละ 1.5 โดยสหรฐัฯ มีการน าเข้า
สินคา้ไทยบางส่วนทดแทนสินคา้จากจีน) ขณะที่ตลาดศักยภาพสงูหดตวัรอ้ยละ 6.6 (อาเซียน (9) หดตัวรอ้ยละ 8.2 และจีน
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หดตัวร้อยละ  3.8) ส่วนตลาดศักยภาพระดับรอง  (ทวีปออสเตรเลีย  ตะวันออกกลาง  รัสเซีย  และเครือรัฐเอกราช 
Commonwealth of Independent States - CIS) หดตัวรอ้ยละ 5.2 โดยในช่วงครึ่งหลังของปี  2562 การส่งออกของไทยยัง
ไดร้ับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของสินคา้ไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการฟ้ืนตวัของการส่งออกไทยในระยะต่อไป 
 
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงโดยขยายตวัรอ้ยละ 2.8 เทียบกับรอ้ยละ 4.1 ในปี 2561 เนื่องจากความสามารถใน
การท าก าไรและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนของภาคธุรกิจปรบัลดลงต่อเนื่อง ส่งผลต่อการขยายการลงทุนในระยะกลางและ
ยาวของภาคเอกชน อีกทัง้มีการเล่ือนแผนลงทุนโครงการร่วมลงทุนขนาดใหญ่ของรฐัและเอกชน รวมทัง้การชะลอลงของการ
ลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ (บา้น คอนโดฯ อาคารพาณิชย)์ ที่ชะลออย่างมากโดยผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการใหม่
ลดลงรอ้ยละ 12 ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงคล์ดลงจากผลของมาตรการ LTV เป็นส าคญั 
 
การใช้จ่ายภาครัฐโดยรวมขยายตัวได้น้อยกว่าที่คาดไว้ โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวเพียงรอ้ยละ  0.2 ส่วนการบริโภค
ภาครัฐขยายตัวรอ้ยละ 1.4 เทียบกับในปี 2561 ที่ขยายตัวรอ้ยละ 2.9 และ 2.6 ตามล าดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความล่าช้า
ของการจัดตัง้รัฐบาลที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการด าเนินงาน เช่น การเบิกจ่ายงบลงทุนของรฐัวิสาหกิจในโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ การด าเนินนโยบายของรฐับาลที่ให้ความส าคัญต่อการกระตุน้เศรษฐกิจในระยะสั้นและการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ที่ ล่าช้ากว่าคาด อย่างไรก็ตาม  การกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่การใช้จ่ายระดับฐานรากจนไปถึง
ระดบัประเทศมีส่วนช่วยพยุงมิใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัแรง  
 
การท่องเที่ยวไทยปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจ านวน  39.8 ลา้นคน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.2 จากปี 
2561 โดยสญัชาติของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มามากที่สดุส่ีอนั ดบัแรก คือ จีนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.4 มาเลเซียเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
3.6 อินเดียเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.9 และเกาหลีใตเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 5.1 ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้
มากที่สุด  คือ อินเดียเพิ่มขึน้ร้อยละ  24.9 ลาวเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.9 และญ่ีปุ่ นเพิ่มขึ ้นรอ้ยละ  9.1 ขณะที่มีรายได้จาก
นกัท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยอยู่ที่ 1.9 ลา้นลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.1 
 
ค่าเงินบาทโดยเฉล่ียทั้งปี  2562 อยู่ที่ 31.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ร้อยละ  4.0 จากปี 2561 ตามทิศทางการ
ด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมของประเทศส าคัญ ๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคาร
กลางญ่ีปุ่ น และธนาคารกลางของประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ประกอบกับความเชื่อมั่นของนกัลงทุนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของไทยที่ยงัคงมีการเกินดุลบญัชีเดินสะพดัสงูส่งผลให้มีเงินทุนไหลเขา้ไทยอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 
 
ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี  2563 มีแนวโน้มขยายตัวต ่ากว่าศักยภาพ  โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ  2.0 ปรับลดลงจากร้อยละ 2.4 ในปี 2562 โดยปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) การ
ขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงคภ์ายในประเทศ ทั้งในดา้นการใช้จ่ายภาคครวัเรือนจากอัตราดอกเบีย้ที่อยู่ในระดับต ่าการ
ด าเนินมาตรการของภาครัฐในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร การลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่หลายโครงการมี
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ก าหนดแลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริการในปี 2563-2564 ซึ่งจะท าใหก้ารเบิกจ่ายเม็ดเงินเร่งตัวขึน้ และการยา้ยฐานการผลิตของ
นกัลงทุนต่างชาติ 2) การปรับตวัดีขึน้อย่างชา้ ๆ ของการส่งออกตามแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกและการคา้โลกที่ปรับดี
ขึน้ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอ้ยละ 3.3 จากรอ้ยละ 2.9 ในปี 2562 
และปริมาณการคา้โลกจะขยายตัวรอ้ยละ 2.9 ปรับเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 1.0 ในปี 2562 3) การด าเนินมาตรการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งการใช้เคร่ืองมือทางการคลังและการเงินผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามรายจ่าย
งบประมาณต่าง ๆ และการรกัษาระดบัดอกเบีย้นโยบายใหอ้ยู่ในระดบัต ่าเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจต่อเนื่องตลอดปี 2563 
 
อย่างไรก็ดี ความท้าทายในปี 2563 ที่เศรษฐกิจไทยยังตอ้งเผชิญประกอบดว้ย 1) ความเส่ียงที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะขยายตัวต ่ากว่าการคาดการณ์  และการแข็งค่าของค่าเงินบาทที่จะส่งผลต่อการส่งออก
สินคา้และการท่องเที่ยวของไทย 2) เสถียรภาพทางการเมือง การขบัเคล่ือนโครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานรวมถึงนโยบาย
ภาครฐั ซึ่งเป็นตวัแปรหลักที่มีส่วนเกือ้หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องและเข้มแข็งขึน้ 3) หนีค้รัวเรือนที่อยู่
ในนระดับสูงและขยายตัวเร็วกว่ารายไดซ้ึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัของการบริโภคภาคเอกชนโดยรวม 4) ความเส่ียง
จากสถานการณ์ภัยแลง้ที่จะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องเกษตรกร และ 5) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากคาดการณว์่าจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญระหว่างอยู่ในช่วงเวลาควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
ดงักล่าว 
 
อุตสาหกรรมค้าปลกีปี 2562 
 
อุตสาหกรรมคา้ปลีกในไทยคิดเป็นรอ้ยละ 15.0 ของ GDP รวมทัง้ประเทศและในปี 2562 มีอัตราการเติบโตที่ชะลอลงอยู่ที่
รอ้ยละ 3.1 จากรอ้ยละ 10.8 ในปี 2561 ในส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าและรา้นค้าทั่วไปขยายตัวรอ้ยละ  5.5 โดยเป็นการ
ขยายตัวของสินคา้อุปโภคบริโภคเป็นส าคัญขณะที่สินคา้คงทนหดตัว  โดยก าลังซือ้ส่วนใหญ่ขับเคล่ือนจากกลุ่มลูกคา้ที่มี
รายไดร้ะดับกลาง-ล่างและการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะผู้ที่มีรายไดป้านกลางมีแนวโน้มใช้จ่ายน้อยลงเนื่องจาก
รายไดค้รวัเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรขยายตัวในระดบัต ่าและภาระหนีค้รัวเรือนสะสมอยู่ในระดบัสูง  อย่างไรก็ดี การใช้
จ่ายของนกัท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ในกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยวส าคญัต่าง ๆ เป็นแรง
สนบัสนุนส าคญัของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค 
 
รายงานวิจัยของบริษัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์ประเทศไทย จ ากัด (JLL) เปิดเผยว่า พืน้ที่ตลาดคา้ปลีกมีการขยายตัวต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 4 มีพื ้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึน้ประมาณ  294,000ตร.ม. ส่งผลให้พื ้นที่ค้าปลีกรวมทั้งหมดใน
กรุงเทพฯ และพื ้นที่โดยรอบอยู่ที่ประมาณ  7,011,202 ตร.ม. โดยพื ้นที่ค้าปลีกเปิดในปี  2562 แบ่งเป็น ศูนยก์ารค้าและ
ห้างสรรพสินค้าประมาณร้อยละ 65.0 ตามด้วยคอมมูนิตี ้มอลล์ร้อยละ  19 ไฮเปอร์มาร์เก็ตรอ้ยละ  14 ตามล าดับ และ
ภาพรวมอตัราการเช่าพืน้ที่คา้ปลีก (Occupancy Rate) สงูกว่ารอ้ยละ 90.0  
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จากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยประมาณรอ้ยละ  19.8 โดยพิจารณาจาก
ขนาดพืน้ที่คา้ปลีกรวม (Retail Gross Floor Area) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กลุ่มศูนยก์ารค้า (Shopping Centers) และห้างสรรพสินค้า (Department Stores) 
 

พื ้นที่ โครงการของศูนย์การค้าทั้งหมด  (Retail Gross Floor Area) ในประเทศไทยปี  2562 อยู่ที่  20.5 ล้าน ตร.ม. และ
คาดการณ์ภายในปี  2563 จะอยู่ที่  21.1 ล้าน ตร.ม. โครงการใหม่ที่เกิดขึน้ในปี  2562 ได้แก่ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ 
ศูนยก์ารคา้เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก ศูนยก์ารคา้คอสโม บาซาร ์เมืองทองธานี ศูนยก์ารคา้มิกซ ์จตุจกัร ศูนยก์ารคา้โรบินสัน 
ไลฟ์สไตล ์ลาดกระบัง ห้างสรรพสินคา้ เซ็นทรลัป่าตอง และหลายโครงการที่มีการจัดสรรพื ้นที่ให้สามารถเปิดได ้24 ชั่วโมง
มากขึน้ เช่น โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ และศูนยก์ารคา้ดองกิ มอลล ์ทองหล่อ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลท์ี่เปล่ียนไปของ
ลกูคา้ และภายในปี 2563 จะมีโครงการศูนยก์ารคา้ส าคญัเปิดใหม่ ไดแ้ก่ โครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ต โครงการเดอะ
ปารค์ โครงการสมายสแควร ์โครงการซันนี่ลาซาล โครงการสยามสแคป ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตลบ์่อวิน  และศูนยก์ารคา้ไลฟ์
สไตลถ์ลาง เป็นตน้ 
 
ในภาวะตลาดปัจจุบัน ผู้ประกอบการศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ไดเ้ผชิญกับความท้าทายจากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้
สอยของผู้บริโภคที่เปล่ียนไป  โดยเน้นการสรา้งประสบการณ์การตอบสนองที่ตรงใจลูกค้า  (Personalization) และความ
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งความท้าท้ายจากการเติบโตของตลาดสินคา้ออนไลน์ (Online Shopping) การเกิดขึน้ของ Lifestyle 
Retail และ New Concept Retail ซึ่งออกแบบการใชพ้ืน้ที่ให้สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของบริการส่งอาหาร (Food Delivery Services) ส่งผลให้ความถ่ีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าและ
ศูนยก์ารคา้มีแนวโนม้นอ้ยลงปัจจยัเหล่านีเ้พิ่มความท้าทายใหกั้บผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ในการดึงดูด
ลกูคา้ให้เขา้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการจึงตอ้งปรบัเปล่ียนแผนกลยุทธใ์นรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความตอ้งการที่เปล่ียนไปของลูกคา้และส่งมอบประสบการณใ์หม่ ๆ อยู่เสมอ 
 

• กลุ่มศูนยก์ารค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนยก์ารค้าไลฟ์สไตล ์(Lifestyle Retail) 
 
ในปี 2562 ธุรกิจคา้ปลีกในกลุ่มศูนยก์ารคา้ขนาดย่อมมีจ านวนเพิ่มขึน้ต่อเนื่องและมีจุดเด่นที่สามารถตอบสนองลูกคา้ใน
ชุมชนมากขึน้ในเชิงของอัตลกัษณ์ และยงัมีรา้นขายสินคา้และบริการที่เป็นเชนสโตรแ์ละซูเปอรม์ารเ์ก็ตที่มีชื่อเสียงมาเปิดใน
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ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อมมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีการปรบัเปล่ียนรูปแบบโครงการใหม้ีความหลากหลายโดยมีการเปิดนยก์ารคา้
ขนาดย่อมควบคู่กับโรงแรม โรงพยาบาล ป๊ัมน ้ามัน และมีรา้นคา้ไดรฟ์ทรูมากขึน้  รวมถึงมีการขยายเวลาเปิดบริการของ
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ฟิตเนส และรา้นอาหารเป็น 24 ชั่วโมง โดยในปี 2562 มีพืน้ที่เพิ่มขึน้ 190,000 ตร.ม. และมีโครงการที่เปิดตัว
ในปี 2562 ไดแ้ก่ โครงการพีเพิลพารค์ อ่อนนุช โครงการเวลาสินธรวิลเลจ โครงการวิสซด์อม 101 โครงการมารเ์ก็ตเพลสดุสิต 
โครงการพอรโ์ตโ้ก ท่าจีน โครงการแอทยู ปารค์ สุวรรณภูมิ โครงการวีพลาซ่า โรงพยาบาลวิภาวดี โครงการแอมไชน่าทาวน ์
และโครงการดรากอ้นทาวน ์ เป็นตน้ 
 
ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมคา้ปลีกในรูปแบบโครงการศูนยก์ารคา้ขนาดย่อมนีม้ีการแข่งขนัสูงทั้งจากรา้นคา้ชุมชนรอบข้าง
ศูนยก์ารค้าขนาดใหญ่และบริการส่งอาหาร  (Food Delivery Services) ท าให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนีย้ังต้องปรับตัวเพื่อ
สรา้งความแตกต่างใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและตรงกับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
และนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานที่ตั้งให้อยู่ในชุมชน การปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผู้เช่าใหม่ ๆ ที่มี
ความหลากหลายและเทียบเคียงกับศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ การใชกิ้จกรรมทางการตลาดเพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดิมที่มีอยู่และ
ขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดให้โครงการมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ครบครัน โดยทั้งหมดนี ้
ตอ้งอาศยัความช านาญในการบริหารภายใตค้วามเส่ียงและตน้ทุนที่เพิ่มสูงขึน้ซึ่งถือเป็นความทา้ทายของผูป้ระกอบการกลุ่ม
นี ้
 

• กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarkets) และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Stores) 
 

โครงการในกลุ่มหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ที่เปิดใหบ้ริการใหม่มีไม่มากนัก แต่ไดม้ีการพฒันาหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ให้มีความ
หลากหลายของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของลูกคา้ในชุมชนมากขึน้  และผู้ประกอบการยังคงมุ่งพัฒนา
โครงการในรูปแบบรา้นคา้ขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องในลักษณะใกลเ้คียงกับรา้นสะดวกซื ้อก่ึงซูเปอรม์ารเ์ก็ตหรือที่เรียกว่า  
ซูเปอร์คอนวีเนียน  สโตร์ และร้านสะดวกซื ้อ  (Convenience Store) เช่น  มินิบิ๊กซี  เทสโก้โลตัส เอกซ์เพรสท็อปส์เดล่ี 
และแม็กซแ์วลู ทันใจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการในรูปแบบตลาดเพื่อให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่าย ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกคา้ที่หลากหลายและเข้าถึงพืน้ที่ห่างไกลมากขึน้  อีกทั้งยังมีการใช้ช่องทางออนไลน์และบริการส่ง เข้ามาอ านวยความ
สะดวกในการจับจ่ายสินคา้ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซึ่งในอนาคตอันใกลช้่องทางนีน้่าจะช่วยเพิ่มรายไดอ้ย่างมีนัยส าคัญ 
เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนมาสู่การเนน้ความสะดวกรวดเร็วเป็นส าคญัส าหรับภาพรวมกลุ่มรา้นคา้สะดวกซือ้  
เน้นการขยายสาขาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื ้นที่ต่าง  ๆ ให้มากที่สุดและเร่ิมมุ่งเน้นการขยายสาขาผ่านการ
ขายแฟรนไชส ์นอกจากนี ้ยงัมีการปรบัตวัเพื่อใหเ้ขา้กับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบนั โดยเนน้การเป็นรา้นอิ่มสะดวกที่
มีเคร่ืองด่ืมและอาหารถูกสุขลักษณะที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวยั  มีสินคา้และบริการที่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ที่ เนน้การใหบ้ริการที่รวดเร็ว รูปแบบทันสมยั และน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ โดยรุก
ธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) จ าหน่ายสินคา้ออนไลน ์(Online Shopping) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูคา้
สามารถเขา้มาเลือกซือ้สินคา้ที่ตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว และยังมีการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถส่ือสาร
กับลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้การลงทุนจากกลุ่มทุนต่างประเทศที่มีมากขึน้  ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่
ตอ้งมุ่งเนน้การขยายสาขาและจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสรา้งและรกัษาความสมัพนัธกั์บลกูคา้ใหม้ากขึน้ 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลกีปี 2563 
 

ในปี 2563 ธุรกิจค้าปลีกคาดว่าจะเติบโตประมาณรอ้ยละ  2.0 - 3.0 ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี  2562 ตามการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจที่มีแนวโนม้ขยายตัวในระดับต ่า อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐและการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นคมนาคมของภาครัฐจะช่วยกระตุน้การลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ซึ่งรวมถึงธุรกิจพืน้ที่คา้ปลีกและจะยงัคงมีการเปิดตัว
โครงการคา้ปลีกรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use Project) และรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563 จะมีพื ้นที่ค้าปลีก
เพิ่มขึน้เป็น 150,000 ตร.ม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการเปิดให้บริการของโครงการส าคญั ๆ หลายโครงการ โดย
การเพิ่มขึน้ของอุปทานเป็นไปตามอุปสงคใ์นตลาดที่ยังเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากการขยายตัวของการใชจ้่ายของผู้บริโภคในเมือง
และกลุ่มนกัท่องเที่ยวต่างชาติ และการตอบสนองวิถีการด าเนินชีวิตและการท างานที่เปล่ียนไปของคนในเมือง ส่งผลให้ผูเ้ช่า
ส่วนใหญ่ยังมีความต้องการเช่าพื ้นที่และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องท าให้อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าในปี  2563 ยังมี
แนวโนม้ที่จะเพิ่มขึน้ 
 
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเปิดบริการในปี 2563 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแ้ก่ โครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ต 
โครงการเดอะปารค์ และโครงการสมายสแควร์ ส าหรับโครงการที่จะเปิดในต่างจังหวัด ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตลบ์่อวิน 
ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตลถ์ลาง และโครงการปอรโ์ต เดอ ภูเก็ต ของกลุ่มเซ็นทรลั เป็นตน้  
 
ในปี 2564-2566 คาดว่าจะมีแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่เกิดขึน้  6 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
อสังหาริมทรัพยแ์บบผสม (มิกซ์ยูส) ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในเมืองได้ครบและสะดวกมากขึน้  ไดแ้ก่ 1) 
โครงการวัน แบงค็อก ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท  ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากัด กับ
บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ตรงถนนพระราม 4 2) โครงการดุสิต เซ็นทรัล ปารค์ ของบริษัท 
เซ็นทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ตรงถนนพระราม 4 3) ศูนยก์ารคา้ดิ เอ็มสเฟียร ์เป็น
ศูนยก์ารคา้แห่งที่ 3 ในกลุ่มดิเอ็มดิสทริค ย่านพรอ้มพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล ์4) ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์รามค าแหง 2 ของ 
กลุ่มเดอะมอลล ์5) โครงการแบงค็อก มอลล ์ของกลุ่มเดอะมอลล ์ตรงแยกบางนา-ตราด และ 6) โครงการเดอะฟอรเ์ทรส
เทียร ์ของแม็คโนเลีย  
 
นอกจากนี ้การเร่งพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งของรัฐบาล การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศจะมีความชัดเจนมากขึน้ในปีนี ้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
เชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมากขึน้ในระยะยาวรวมทั้งเม็ดเงินลงทุนทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะนกัลงทุนต่างชาติที่จะมีการลงทุนต่อเนื่องในอีกหลายปี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานในหลายพืน้ที่
ของประเทศและเพิ่มก าลังซือ้ในวงกว้าง ท าให้กลุ่มคา้ปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการในจังหวัดอื่น  ๆ เพิ่มมากขึน้ 
โดยเฉพาะเมืองที่โครงการ EEC และพืน้ที่ใกลเ้คียง รวมถึงเสน้ทางที่มีถนนเชื่อมผ่านไปยังท่าขนส่งต่าง ๆ รวมทั้งหัวเมือง
หลัก เมืองใกลห้ัวเมืองหลัก และตามแนวชายแดนในทุกภาคของประเทศไทย ดว้ยปัจจัยเหล่านีท้  าให้เกิดโครงการมิกซยู์ส 
ซูเปอรส์โตรม์อลลแ์ละรา้นขายสินคา้เฉพาะอย่าง รวมทัง้ศูนยก์ารคา้และหา้งสรรพสินคา้ในขนาดที่เล็กลงหลายโครงการได้
ทยอยเปิดใหบ้ริการ  
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การแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกไม่ไดถู้กจ ากัดเพียงแค่กลุ่มผูป้ระกอบการคา้ปลีกอีกต่อไป  แต่ยงัมีผูป้ระกอบการนอกกลุ่มธุรกิจ
คา้ปลีกเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มส านักงานที่มีการน ารา้นคา้ปลีกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบธุรกิจในรูปแบบของรีเทลโพเดียมเพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องลูกคา้มากขึน้  รวมทั้งผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอื่นที่
ตอ้งการมีหน้ารา้นเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึน้ในยุคที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  อีกทั้งผู้แข่งขันกลุ่มเดิมอย่างผู้ประกอบการ  E-
Commerce ที่มีจ านวนผู้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มมากขึน้และมีการแข่งขนัสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตัราเติบโตและส่วนแบ่ง
ในตลาดเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่ไดแ้ข่งขันในดา้นของราคาเท่านั้นแต่เร่ิมมีบริการใหม่เข้ามาเพื่อ
สรา้งประสบการณใ์หกั้บลกูคา้มากขึน้  
 
การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลใหก้ารเข้าใจพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตลข์องลกูคา้
เป้าหมายให้ไดม้ากที่สุดคือกุญแจส าคัญในการท าธุรกิจ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาปรับใชเ้พื่อเข้าใจลกูคา้และลดตน้ทุน
การบริหารงานจึงเป็นส่ิงที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งใน ปี 2563 คาดว่าผู้ประกอบการคา้ปลีกทุกรายจะน า
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการวิเคราะหข์อ้มูลที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภค (Big Data) มาใช้กันแพร่หลายมากขึน้ ทัง้เทคโนโลยี Data 
Analytics หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และน าข้อมูลที่ไดจ้ากการวิเคราะหม์าบริหารจัดการและเชื่อมโยงธุรกิจคา้ปลีก 
Online to Offline (O2O) รวมทัง้เพิ่มความสะดวกสบายและสรา้งประสบการณใ์หม่ ๆ ใหแ้ก่ลกูคา้มากขึน้ 
 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยปี์ 2562 
 
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2562 ตลาดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัยซ์บเซาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตน้ปี  2562 เป็น
ตน้มาจากสภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อีกทั้งยังถูกซ า้เติมดว้ยมาตรการควบคุมการปล่อย
สินเชื่อหรือ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท าให้กระทรวงการคลัง ตอ้งออกมาตรการเพื่อสนับสนุนและบรรเทา
ภาระให้แก่ประชาชนที่ตอ้งการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยได้ออก
มาตรการให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ป ล่อยกู้ ดอก เบี ้ยต ่ าร้อยละ  2.50 วงเงิน  50,000 ล้านบาท  ควบ คู่ กับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินลดค่าธรรมเนียมการโอนจากรอ้ยละ 2 เหลือรอ้ยละ 0.01 และลดค่าจดจ านองจากรอ้ยละ 
1 เหลือรอ้ยละ 0.01 ส าหรับที่อยู่อาศัยใหม่พรอ้มโอน ราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ตุลาคม 2562 จนถึง 
วนัที่ 24 ธันวาคม 2563 นอกจากนี ้ธนาคารออมสินยังออกสินเชื่อดอกเบีย้ต ่ารอ้ยละ 2.90 วงเงิน 25,000 ลา้นบาท ส าหรับ
ที่อยู่อาศยัเกิน 3 ลา้นบาท และล่าสุดออกโครงการดอกเบีย้ต ่ารอ้ยละ 0.01 หรือเดือนละ 10 บาท เพื่อสรา้งสีสันในช่วงทา้ยปี 
2562 ทัง้นี ้ประเมินว่ามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลออกมาช่วยกระตุน้ก าลงัซือ้ในตลาดที่อยู่อาศัย นอกจากจะช่วยระบายที่พัก
อาศยัคงคา้งแลว้ยงัช่วยใหจ้ีดีพีของประเทศเพิ่มสงูขึน้ได ้
 

• สถานการณต์ลาดท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

จากการประมวลผลการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ  ปริมณฑล ในปี 2562 ของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด มีโครงการเปิดใหม่ 109,336 หน่วย หดตัวร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับการเปิดตัวในปี  2561 ที่มี
จ านวน 125,118 หน่วย และหากพิจารณาในแง่มูลค่าคาดว่ามีโครงการเปิดใหม่  438,373 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่า 565,811 ลา้นบาทและจากขอ้ มูลของศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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(REIC) เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2562 ของตลาดที่อยู่อาศยั ความตอ้งการที่อยู่อาศยัหรืออุปสงค ์โดย
ประเมินจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะมีจ านวนลดลงรอ้ยละ 10.2 และมลูค่าจะลดลงรอ้ยละ 7.1 ส่วนจ านวนที่อยู่อาศัย
หรืออุปทานของโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่คาดว่าจะมีจ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ  12.7 และที่อยู่อาศัยสรา้งเสร็จจด
ทะเบียนใหม่คาดว่าจะมีจ านวนลดลงรอ้ยละ 9.1 เป็นผลมาจากการปรบัตวัตามสภาพตลาดที่ก าลงัซือ้ลดลงจากผลกระทบ
คุมเขม้สินเชื่อ (LTV) และภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั โดย REIC ประมาณการ “อุปทานเหลือขายที่อยู่อาศยั” ในตลาดเฉพาะใน
พื ้นที่กรุงเทพฯ  ปริมณฑล ในปี  2562 ว่าจะมีจ านวนประมาณ  154,367 หน่วย โดยหน่วยที่มีมากที่สุด คือ  อาคารชุด
(คอนโดมิเนียม) จ านวน 65,639 หน่วย สัดส่วนรอ้ยละ 42.5 รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าสม์ีสัดส่วนรอ้ยละ 31.8 บ้านเด่ียวมี
สดัส่วนรอ้ยละ 17.1 ในส่วนที่เหลือจะเป็นที่อยู่อาศยัประเภทบา้นแฝดและอาคารพาณิชย์ โดยอตัราเหลือขายถือว่าสูงกว่า
ค่าเฉล่ียในช่วง 5 ปี ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 138,900 หน่วย 
 

• สถานการณต์ลาดท่ีอยู่อาศัยในภูมิภาค 
 

ณ สิน้ปี 2562 REIC ไดป้ระมาณการจ านวนหน่วยเหลือขายที่อยู่อาศัยในจังหวัดหลัก  20 จังหวดั อยู่ที่ประมาณ 109,000 
หน่วย และคาดว่า ณ สิน้ปี 2563 จะมีจ านวนหน่วยเหลือขายประมาณ 87,000 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 20.1 เมื่อเทียบกับช่วง
สิน้ปี 2562 เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์  โดยให้มีการลดค่าธรรมเนียมโอน
กรรมสิทธิ์และค่าจดจ านองเหลือเพียงรอ้ยละ 0.01 ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ไปจนถึงสิน้ปี 2563 เฉพาะที่อยู่อาศัยใน
ระดับราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท จากผู้ประกอบการโดยไม่นับรวมบา้นมือสอง ซ่ึงคาดว่าจะท าให้มีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศยัจากผูป้ระกอบการและดูดซบัอุปทานเหลือขายในตลาดออกไปจนสามารถปรับสมดุลของอุปทานเหลือขายให้ต ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย 5 ปี ที่มีจ านวนเหลือขายเฉล่ีย 106,790 หน่วยได ้
 
แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยปี์ 2563  
 
ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพฯ และปริมณฑล REIC ไดน้ าตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงในไตรมาส 4 ปี 
2562 คือ การที่รฐับาลไดม้ีการออกมาตรการสนบัสนุนการซือ้ที่อยู่อาศยัให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายไดป้านกลางมากขึน้  โดย
ไดอ้อกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจดจ านองเหลือรอ้ยละ 0.01 ครอบคลุมถึงบา้นในระดบัราคา
ไม่เกิน 3 ลา้นบาท ที่ออกมาวนัที่ 22 ตุลาคม 2562 และยังมีโครงการ “บา้นดีมีดาวน”์ ซึ่งให้การสนบัสนุนเงินดาวน ์50,000 
บาท แก่ผู้ซือ้ที่อยู่อาศยั ซึ่งคาดว่าจะท าให้จ านวนหน่วยเหลือขายลดลงรอ้ยละ 0.6 และมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
ทั่วประเทศลดลงรอ้ยละ 2.2 ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 หรืออาจจะไม่ลดลงเลย จากเดิมที่คาดว่าจ านวนหน่วยเหลือขาย
ในปี 2562 จะลดลงรอ้ยละ 7.7 และมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศจะลดลงรอ้ยละ 2.7 นอกจากนี ้มาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจภาคอสงัหาริมทรัพยเ์หล่านีย้ังไดช้่วยให้เกิดการดูดซับอุปทานไดอ้ย่างดี  และส่งผลให้อุปทานที่อยู่อาศัยใน
ตลาดปีหนา้ลดลงเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีมาตรการ 
 
ทั้งนี ้คาดว่าความตอ้งการซื ้อที่อยู่อาศัยจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยส าคัญ  คือ อัตราดอกเบีย้ขาลง และ
มาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยข์องรัฐบาล ซึ่งจะท าให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปลายปี  2562 แต่อาจจะมีการ
ขยายตัวไม่เกินรอ้ยละ 5 และโครงการที่อยู่อาศยัใหม่จะมีการเปิดตัวต่อเนื่องจากช่วงปลายปีรองรับมาตรการรฐั  ซึ่งคาดว่า
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จะมีจ านวนใกลเ้คียงกับยอดการเปิดตัวในปี 2562 ดงันั้น ผู้ประกอบการยังคงตอ้งให้ความส าคัญกับการบริหารสินคา้ที่อยู่
อาศัยที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและที่อยู่อาศัยสรา้งเสร็จรอการขายเพื่อใหอุ้ปทานไม่คา้งอยู่มากเกินไปและยงัตอ้งระมดัระวัง
การเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ ที่อาจจะมากเกินจนตลาดไม่สามารถดูดซับไดท้ัน  แม้ก าลังซือ้ในตลาดถึงแม้ยังมีอยู่แต่มีอยู่ไม่
มากเท่ากับ 2 ปีก่อน 
 

2.3 การจดัหาผลติภัณฑข์องบริษัทฯ 
 

 

การจดัหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ การพฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ อาคารส านักงาน อาคารที่พกัอาศัย และศูนยอ์าหารใน
ศูนยก์ารคา้ มีล าดบัขัน้การพฒันาโครงการดังนี ้
 

• การจัดหาท่ีดินและบริหารโครงการก่อสร้างศูนยก์ารค้าหรือซือ้ศูนยก์ารค้าท่ีเปิดด าเนินการแล้ว  
 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงการใหม่หรือซือ้โครงการศูนยก์ารคา้ครบวงจรที่เปิดด าเนินการแลว้ในพืน้ที่ที่มีแนวโน้ม
ของประชากรหนาแน่น ซึ่งจะจัดหาที่ดินโดยการซือ้หรือเช่าบนท าเลที่มีความเป็นไปไดใ้นการเติบโตสงู และมีความเส่ียงนอ้ย 
องคป์ระกอบที่ส าคญัในการพิจารณาจัดหาที่ดินหรือโครงการของบริษัทมีสาระส าคญัดงันี ้

- ท าเลที่ตัง้ของที่ดิน อาทิ สถานที่ตัง้ การคมนาคม ลกัษณะการใชท้ี่ดินขา้งเคียง 
- ขนาด รูปร่าง และลกัษณะการครอบครองที่ดิน 
- สาธารณูปโภคที่จะอ านวยความสะดวกในบริเวณที่ดินที่จะน ามาพฒันา 
- การใชส้อยของที่ดินที่ตัง้อยู่ เช่น เขตอุตสาหกรรม เขตที่พกัอาศยั เป็นตน้ 
- แนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากร และพฤติกรรม    

จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค จ านวนและรายไดข้องประชากรโดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และการ    
ประเมินอุปสงคแ์ละอุปทานใหส้อดคลอ้งกัน 

- ขอ้จ ากัดการใชท้ี่ดินและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายผงัเมือง กฎหมายควบคุมธุรกิจคา้ปลีก 
- ราคาของที่ดินและความเป็นไปไดใ้นการได้มา โดยบริษัทแบ่งทางเลือกในการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ         

ทางธุรกิจสงูดงันี ้
1. การซือ้ขาด  

- ในกรณีที่ราคาสมเหตุผลและเหมาะสมที่จะน ามาพฒันาศูนยก์ารคา้ 
2. การเช่าที่ดิน    

- ในกรณีที่ดินตัง้อยู่ในท าเลที่มีศกัยภาพแต่เจา้ของที่ดินไม่ยินดีที่จะขายขาด 
- ราคาของที่ดินสงูมากจนไม่คุม้กับการลงทุนหากใช้วิธีซือ้ขาด  
- เจา้ของที่ดินไม่สนใจการร่วมทุน  
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3. การร่วมทุนกับเจา้ของที่ดิน  
- ในกรณีที่เป็นเงื่อนไขจากเจา้ของที่ดิน และท าเลที่ตัง้นั้นมีศักยภาพทางธุรกิจสูง อย่างไรก็ดี ทุก  ๆ ท าเล

ที่ตัง้ที่บริษัทจดัหาเพื่อพฒันานบัว่าเป็นท าเลที่ดีที่สดุในย่านนั้นเสมอ และราคาที่ไดม้าตอ้งเป็นราคาที่ไม่
สงูกว่าราคาตลาด 

 

• ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 
การวิเคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการตลาด: เพื่อลดความเส่ียงให้น้อยที่สุดและไดผ้ลก าไรกลบัคืนมาอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ 
ค านึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขนั ลกัษณะกลุ่มลูกคา้ตลอดจนแนวโนม้ของตลาดในอนาคต เช่น ความตอ้งการ
ของลูกคา้ การจัดหาสินค้า การก าหนดประเภทสินค้าและรา้นคา้ การก าหนดราคาขายที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนงานทางดา้นการตลาด 
 
การวิเคราะหท์างดา้นเทคนิคและการศึกษาโครงสรา้ง: เพื่อก าหนดลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นอันสวยงามดึงดูดสายตาของนัก
ลงทุนและลกูคา้ที่จะเขา้มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ และเพื่อก าหนดองคป์ระกอบของโครงการในส่วนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกับ
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมายและภาวะตลาดในท าเลที่ตั้งนัน้ ๆ  
 
การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน : เพื่อการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน และจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุน โดย
โครงการจะตอ้งใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนที่คุม้ค่าและไม่นอ้ยกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ ก าหนด 
 

• การคัดเลือกผู้รับเหมา  
 
การพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้างภายใต้การบริหารจัดการ
งบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพสูงสดุ ในการคดัเลือกผูร้บัเหมาบริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติ
และผลงานของผู้รับเหมาในดา้นคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสรา้ง ศักยภาพทางการเงิน ประวัติดา้นการรับผิดชอบ
งาน และขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิตใหม่  ๆ ที่ช่วยลดตน้ทุนและร่นระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการ ซึ่งขั้นตอนการ
คดัเลือกบริษัทผูร้ับเหมา บริษัทฯ จะเปิดการประมลูงานโดยใหม้ีการเสนอราคาจากผูร้ับเหมาก่อสรา้งไม่ต ่ากว่า 3 ราย โดยการ
ประมูลจะเป็นไปในลักษณะ Close Bid และท าการพิจารณาเปรียบเทียบตน้ทุนค่าก่อสรา้งให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไวแ้ละ
สอดคลอ้งกับราคากลางที่ประเมินโดยผูส้ ารวจปริมาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสรา้งเป็นไปตามแผนงานของบริษัท
ฯ ประกอบกับการพิจารณาประวติัและผลงานของผู้รบัเหมาในดา้นต่าง ๆ ตามที่กล่าวขา้งตน้ ทั้งนีบ้ริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติ
ที่เก่ียวกับเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

• ข้ันตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้าง 
 
เนื่องจากบริษัทฯ ไดว้่าจ้างผูร้บัเหมาก่อสรา้งเป็นผู้พฒันาโครงการ ดงันัน้ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการก่อสรา้งจึงเป็นส่วนของ
ผูร้ับเหมาก่อสรา้ง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดม้ีการว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาโครงสรา้ง วิศวกรที่ปรกึษางานระบบ ฯลฯ เพื่อคอย
ดูแลและควบคุมขัน้ตอนการผลิตใหกั้บบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดม้ีการศึกษาเทคโนโลยีของผู้รับเหมาควบคู่กันไป
ดว้ย เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคการก่อสรา้งใหม่  ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาการก่อสรา้งโครงการรวมทั้งได้น า
วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสรา้งโครงการซึ่งเป็นเทคนิคที่ท าให้บริษัทฯ 
สามารถน ามาใช้ในการลดต้นทุนการก่อสรา้งไดเ้ป็นอย่างดี โดยที่ยังคงคุณภาพและมาตรฐานการก่อสรา้งไว้ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูนยก์ารคา้ (ICSC) เพื่อที่จะไดร้ับข่าวสารขอ้มูลและเทคโนโลยีที่ทันสมยัและ
เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการสรา้งศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ 
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ลักษณะโครงการท่ีด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

โครงการศูนยก์ารค้า รายละเอียดโครงการ 

1) เซ็นทรลั ลาดพรา้ว 
 

- ศูนยก์ารคา้ครบวงจรแห่งแรกท่ีอยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า  30 ปี ไดป้รบัโฉมใหม่ในปี 2562 ไปสู่การเป็น “Urbanized Livebrant Lifestyle Mall” เพื่อตอบทุก
ไลฟ์สไตลข์อง Ladprao Story สะดวกสบายมากยิ่งขึน้กับการเป็น Transportation Hub ท่ีดีท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของกรุงเทพฯ เพียงไม่กี่ก้าวจากสถานีห้าแยก
ลาดพรา้ว เสร็จปี 2563 พรอ้มทั้งปรับปรุงพืน้ท่ีบริเวณชั้น G ในแนวคิด “The Weekenderland - where weekday turns weekend and shopping is never 
end” ดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้น นอกจากนัน้ยงัมี Food Destination และ Green Public Outdoor Space 

2) เซ็นทรลั รามอินทรา 
 

- ศูนย์การคา้แห่งนีส้รา้งขึน้ตามแนวคิดเพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ารค้าส าหรบัครอบครวัและชุมชน ประกอบดว้ย หา้งสรรพสินค้าเซ็นทรัล รา้นค้าปลีก รา้นอาหาร พรอ้ม
โรงภาพยนตร ์มีการจัดกิจกรรมส าหรบัครอบครวัและชุมชนอย่างสม ่าเสมอ และมีบริการขนส่งสาธารณะท่ีเขา้ถึงอย่างสะดวก  

3) เซ็นทรลั ป่ินเกลา้ 
 

- ศูนย์การค้าครบวงจรทางตะวันตกของกรุงเทพฯ อยู่ในท าเลท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของก าลังซือ้หลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม  เพิ่มเติม 
Destination Concept เพื่อใหส้อดรบักับการปรบัโฉมใหเ้ป็น Center of Life ในการปรบัปรุงศูนยก์ารคา้ครัง้ใหญ่ในปี 2558 เช่น หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั อาคาร
ส านักงาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร ์รา้นคา้ รา้นอาหาร รวมถึงโซน Food Destination และพืน้ท่ีน่ังพกัผ่อนในพืน้ท่ีส่วนกลาง 

4) เซ็นทรลั มารีนา  

 
- โครงการท่ีสรา้งขึน้เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าหลากหลาย  ทั้งผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ผู้เดินทางไปร่วมการประชุมสัมมนา ชาวกรุงเทพฯ ท่ีเดินทางไปพักผ่อนใน
วนัหยุดสุดสัปดาห์ และนักท่องเท่ียวอีกกว่าสองล้านคนท่ีเดินทางไปเยือนพัทยาในแต่ละปี  นอกจากนีย้งัเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมแบบเขตรอ้นท่ีตกแต่งไว้
อย่างสวยงามภายใตแ้นวคิด “หมู่บา้นชาวประมง” 

5) เซ็นทรลั เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ 
 

- ศูนยก์ารค้าและศูนย์รวมความบันเทิงท่ีรองรบัลูกค้าทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั โรงภาพยนตร ์ห้อง
ประชุมเอนกประสงค ์รา้นคา้ปลีกและโซนสินคา้หตัถกรรมพืน้เมืองที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือใหเ้ลือกอย่างครบครนัและสะดวกสบาย 

6) เซ็นทรลั พระราม 3 
 

- ปรบัโฉมใหม่ปี 2561 ภายใตแ้นวคิด The New Lifestyle Shopping Center where Nature meets Urban Living ผสานชีวิตคนเมืองใหใ้กลช้ิดติดธรรมชาติ 
เพิ่มส่วนประกอบของธรรมชาติ เพื่อให้เซ็นทรัล พระราม 3 กลายเป็น Center of Life ของลูกค้า โดยตั้งเป้าผลักดันพระราม 3 สู่การเป็นริเวอรแ์บงค์แห่ง
กรุงเทพฯ ผสานเสน่ห์ของเจา้พระยากับไลฟ์สไตลน์านาชาติบนถนนสายธุรกิจและการคา้ระดับโลก โดยปรบัผังรา้นคา้ใหม่ใหเ้หมาะสม จัดเดสติเนชั่นส าหรับ
รา้นคา้กลุ่มต่างๆ อาทิ จุดศูนยร์วมของรา้นอาหารหลากหลายประเภท Family Destination พรอ้มพืน้ท่ี Co-working Space  
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โครงการศูนยก์ารค้า รายละเอียดโครงการ 

7) เซ็นทรลั บางนา 
 

- เป็นศูนย์การค้าท่ีตัง้อยู่ทางตะวนัออกของกรุงเทพฯ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเขตท่ีอยู่อาศัยและการค้าขายท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โครงการ
ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า โครงการท่ีพักอาศัยเพื่อเช่า  และอาคารส านักงานสูง 37 ชั้น นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ สวนน ้า  และศูนย์รวม
เคร่ืองเล่นเกมสท์นัสมยัไวบ้ริการ 

8) เซ็นทรลั พระราม 2 
 

- เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีมีความโดนเด่นในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต ้บนพืน้ท่ีท่ีมีการขยายตวัของเร่ืองที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว รา้นคา้ภายในประกอบดว้ย หา้งสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ท็อปส์ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นแฟชัน ศูนย์อาหาร ศูนย์รวมแห่งความบันเทิง โรงภาพยนตร ์และศูนย์ประชุมท่ีสามารถจัดกิจกรรมและงานบันเทิง 
นอกจากนีย้งัมีสวนพกัผ่อนท่ีร่มร่ืนส าหรบัออกก าลงักายและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

9) เซ็นทรลัเวิลด ์
 

- ปรบัโฉมใหม่ในปี 2561 ภายใตค้อนเซ็ปต ์“Central to your wOrld” ท่ีจะตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลท่ี์หลากหลายของคนยุคใหม่ ท่ีมีรูปแบบการใชช้ีวิตเฉพาะตวั ดว้ย
การจัดโซนต่าง ๆ หรือ wOrld ประเภทต่าง ๆ ให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ และความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ World of Luxe, World of 
highstreet, World of Sport Culture, World of Inno-Experience, World of Co-Living Culture, World of One’s People และ World of Ultimate Dinning 

10) เซ็นทรลั รตันาธิเบศร ์
 

- บริษัทฯ เข้าซือ้กิจการสยามจัสโกร้ัตนาธิเบศรเ์ม่ือเดือนธันวาคม 2546 พรอ้มทัง้เปลี่ยนชื่อปรับโฉมใหเ้ป็นศูนย์การค้าเพื่อชุมชนท่ีมีบรรยากาศของความเป็น
ครอบครวัท่ีใหท้ั้งความอบอุ่นสะดวกสบายและครบครนั รา้นคา้ภายในประกอบดว้ย ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน อินเด็กซ ์ลิฟวิ่งมอลล ์ออฟฟิศเมท พรอ้มทั้งโรง
ภาพยนตร ์และรา้นคา้ปลีกครบครนั 

11) เซ็นทรลั แจง้วฒันะ 
 

- ไลฟ์สไตลช์อ้ปป้ิงคอมเพล็กซท์างฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ  มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดีไซนท่ี์ค านึงถึงการออกแบบอาคารให้ประหยดัพลงังาน 
โครงการประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้ขนาด 7 ชัน้ และอาคารส านักงานขนาด 16 ชัน้ และดว้ยท าเลศกัยภาพแวดลอ้มดว้ยศูนย์ราชการและส านักงานต่าง ๆ ท าให้
โครงการสามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดี  

12) เซ็นทรลั พทัยา - ปรบัโฉมใหม่ในปี 2562 กับแนวคิด “Lifestyle Resort Shopping Center” ในบรรยากาศกลิ่นอายของทะเลและหาดทราย พรอ้มตอบโจทยทุ์กไลฟ์สไตล ์ กับ
แบรนดช์ั้นน าและความบันเทิงรูปแบบใหม่ และพรอ้มด้วยสินค้าและบริการท่ีตอบทุกความต้องการของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ Tourist 
Services (Tourist Information Center, Tourist Lounge) Family Destination และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

13) เซ็นทรลั อุดร 
 

- ศูนย์การค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประตูเชื่อมสู่อินโดจีน  ท่ีได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและประเทศใกลเ้คียง ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย 
หา้งสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส ์ซูเปอรม์ารเ์ก็ต  โรงภาพยนตร ์รา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม รา้นค้าแฟชัน นอกจากนีย้งัตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงแรมเซ็นทารา
และคอนเวนชันเซ็นเตอร ์อุดรธานี 
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14) เซ็นทรลั ชลบุรี 
 

- ปรับโฉมครั้งใหม่ในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์แห่งสายน า้” ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีผสมผสานอยู่ในทุก ๆ การออกแบบ ทั้งดีไซน์ บรรยากาศ และ
รา้นคา้ภายในศูนย ์ท่ีพรอ้มเติมพลงั สีสนั เพิ่มความสดชื่นและความสขุใหแ้ก่ลกูคา้ในทุกวนั อาทิ Food Destination, Teenager Destination,  Service 
Destination และ Entertainment Destination ภายในศูนยก์ารคา้ยงัประกอบด้วย ห้างสรรพสินคา้โรบินสนั ท็อปส ์ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ซูเปอรส์ปอรต์ พาว
เวอรบ์าย บีทูเอส ออฟฟิศเมท โรงภาพยนต ์ยูนิโคล และยิมออกก าลงักาย 

15) เซ็นทรลั ขอนแก่น 
 

- ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตลท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดดเด่นดว้ยการออกแบบท่ีผสมผสานศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านและค านึงถึงการอนุรกัษ์
พลงังาน ภายในศูนยก์ารค้าประกอบดว้ย หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั โรงภาพยนตร ์รา้นคา้ปลีกชัน้น า แฟชั่น อาหารและเคร่ืองดื่ม พรอ้มดว้ยศูนย์ประชุม
ขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรบัการเป็นศูนยก์ลางการศึกษา หน่วยงานราชการ และการคา้ขายของจังหวดัขอนแก่นในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

16) เซ็นทรลั เชียงราย 
 

- ปรบัโฉมใหม่ในปี 2562 ภายใตแ้นวคิด “Lanna Art” ผสมผสานความเป็นลา้นนา ท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ทอ้งถิ่น และเป็นรวมความครบครนัทนัสมยั ความ
สะดวกสบาย และใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย โดดเด่นด้วยโซนต่าง ๆ อาทิ Lanna Art Center, Lanna Art of Living และ Lanna Food Art ภายใน
ศูนย์การคา้มีรา้นคา้ชั้นน า อาทิ ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ท็อปส ์ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ซูเปอรส์ปอรต์ พาวเวอรบ์าย บีทูเอส ออฟฟิศเมท โรงภาพยนต ์และ 
Uniqlo 

17) เซ็นทรลั พิษณุโลก - ศูนย์การค้าไลฟ์สไตลท่ี์มีท าเลที่ตั้งใจกลางศูนย์กลางทางธุรกิจท่ีเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ โดดเด่นดว้ยการออกแบบท่ีน าจุ ดเด่นของ
วฒันธรรมท้องถิ่น อาทิ เรือนแพ ลวดลายของเคร่ืองเบญจรงค ์และลวดลายผ้าทอท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกมาผนวกเข้ากับแนวคิดอั น
ทนัสมัย สถาปัตยกรรมของภายนอกตวัอาคารไดร้ับแรงบนัดาลใจจาก ขบวนเรือสินคา้ท่ีจะน าพาธุรกิจมุ่งหนา้สู่ความส าเร็จอย่างยั่ งยืน และมีกลมกลืน
กับธรรมชาติ ภายในศูนย์การคา้ประกอบดว้ย หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั ท็อปส ์ซูเปอรม์ารเ์ก็ต  พาวเวอรบ์าย  บีทูเอส  ซูเปอรส์ปอรต์  โรงภาพยนตร ์และ
รา้นคา้ปลีกชัน้น า 

18)  เซ็นทรลั พระราม 9 
 

- ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์One Stop Lifestyle Entertainment Shopping Complex ตัง้อยู่บนท าเลท่ีมีศกัยภาพโดดเด่นท่ีสดุแห่งหน่ึงใจกลางย่านธุรกิจของ
กรุงเทพ  ตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสไตล ์Work&Play ภายในศูนยก์ารค้าประกอบดว้ย หา้งสรรพสินคา้โรบินสนัซึ่งเป็น Flagship Store ท่ียิ่งใหญ่และ
ทนัสมยัท่ีสดุในกรุงเทพฯ ท็อปส ์มารเ์ก็ต บีทูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์ และ OfficeMate รวมไปถึงโรงภาพยนตร ์นอกจากนีโ้ครงการตัง้อยู่ในท าเล
อาคารส าหนักงานหลายแห่ง อาทิ อาหารส านักงานพระราม 9 ของบริษัทฯ อาคารยูนิลิเวอรเ์ฮ้าส ์อาคารเดอะ ไนน์ อาคาร G Tower และโครงการท่ีพัก
อาศยัเบลล ์
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19)  เซ็นทรลั สรุาษฎรธ์านี 
 

- ศูนยก์ารคา้ไลฟ์ท่ีสไตลท์นัสมยัและครบครนัแห่งหน่ึงในภาคใต ้ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลรี์สอรท์ รายลอ้มดว้ยธรรมชาติ Tropical Architecture 
Design บนพืน้ฐานการพฒันาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายในศูนยก์ารคา้ประกอบดว้ย หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั ท็อปส ์มารเ์ก็ต บีทูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอร์
สปอรต์ และออฟฟิศเมท รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตร ์SF สวนสนุก Fun Planet  และ Pet Planet นอกจากนี ้ยงัมีสุราษฎ์ธานี 
ฮอลล ์4,000 ตร.ม. และลานจัดกิจกรรมพืน้ท่ีกว่า 1,000 ตร.ม. และรา้นคา้ชัน้น า 

20)  เซ็นทรลั ล าปาง 
 

- ศูนย์การค้าไลฟ์สไตลช์อ้ปป้ิงเซ็นเตอรแ์ห่งใหม่ล่าสดุของภาคเหนือ ดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบล้านนาท่ีเป็นเอกลกัษณ์แปลกตาด้วยแรงบันดาล
ใจจากการเจาะฉลผุสมผสานกับรูปแบบกราฟฟิกประยุกต ์  

- ศูนย์การคา้ประกอบดว้ย ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ท็อปส ์มารเ์ก็ต บีทูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์  OfficeMate รวมไปถึงแหล่งบนัเทิงครบวงจร         
อาทิ โรงภาพยนตร ์และรา้นคา้ชัน้น า 

21)  เซ็นทรลั อุบล 
 

- ศูนย์กลางไลฟ์สไตลช์้อปป้ิงเซ็นเตอรท่ี์ทนัสมยัและครบครนัท่ีสดุในภาคอีสานตอนล่าง โดดเด่นดว้ยการออกแบบท่ีไดร้ับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงเส้น
สายของใบบวัและกลีบดอกบวั สญัลกัษณข์องจังหวดัอุบลราชธานีจนเขา้กันอย่างกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมสไตลโ์มเดิรน์  

- ศูนย์การคา้ประกอบดว้ย ห้างสรรพสินคา้โรบินสนั ท็อปส ์มารเ์ก็ต บีทูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์  ออฟฟิศเมท รา้นค้าปลีกชั้นน า แฟชั่น อาหาร
และเคร่ืองดื่ม รวมไปถึงแหล่งบนัเทิงครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซีนีเพลกซร์ะบบดิจิตอล มาตรฐานระดบัโลก และสวนสนุก Fun Planet 

22) เซ็นทรลั เชียงใหม่ 
 

- ศูนย์การค้าท่ีถือว่าเป็นสีสันใหม่ และจุดหมายปลายทางของท่องเท่ียวและนักช้อปในภาคเหนือ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบสไตล ์                 
“ฟิวเจอริสติค ล้านนา” ผสานกับความเป็นธรรมชาติ โดยน าเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ภายใน
ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รา้นค้าแฟชั่นทันสมัย รา้นอาหาร “ไลฟ์สไตล ์ไดน์น่ิง แอนด ์แกสโตร บาร ์แลนด์มารค์” ท่ีรวม
รา้นอาหารไลฟ์สไตลแ์ละไนทไ์ลฟ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองเชียงใหม่ โดยมีสไตลก์ารตกแต่งในแนวคิด Flora Blossom นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร ์IMAX 
3 มิติ 
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23)  เซ็นทรลั หาดใหญ่ 
 

- ศูนย์การค้าไลฟ์สไตลช์้อปป้ิงคอมเพล็กซใ์จกลางแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดสงขลา โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบท่ี
ทนัสมัยด้วยแรงบนัดาลใจจากรูปทรงของคริสตลั และการหักเหแสงของปริซึมผสานกับรูปแบบกราฟฟิกสดุโมเดิรน์  ภายในศูนยก์ารค้าประกอบด้วย
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั ท็อปส ์มารเ์ก็ต บีทูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์ ออฟฟิศเมท รา้นคา้ปลีกชั้นน า แฟชั่น อาหารและเคร่ืองดื่ม ศูนย์อาหาร 
และศูนย์รวมแห่งความบนัเทิง ทัง้โรงภาพยนตรม์าตรฐานระดับโลก โรงภาพยนตร ์IMAX 3 มิติและ 4 มิติ คาราโอเกะ ลานสเก็ตน า้แข็งเรืองแสง สวน
สนุก Fun Planet พรอ้มดว้ยศูนยบ์ริการครบวงจร และหอ้งประชุมอเนกประสงค  ์

24)  เซ็นทรลั สมยุ 
 

- ศูนย์กลางการใช้ชีวิตและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดบัประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว บรรยากาศการชอ้ปป้ิงในสไตลรี์
สอรท์ในรูปแบบ “Reminiscence  of  Southern  Lifestyle” ดว้ยธีมการตกแต่งหลกั 4 ธีม คือ 1) ธีมท่าเรือเฉวง ท่ีเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบคอน
เทมโพรารีท่ีแทรกเสน่หข์องท่าเรือเก่าเขา้ไปอย่างลงตวั 2) ธีมกรงนก ท่ีมีกลิ่นอาย ชิโน-โปรตุกีส 3) ธีมหมู่บา้นชาวประมง และ 4) ธีมตลาดเก่า ในสไตล์
โคโลเนียล ภายในศูนย์การคา้ประกอบด้วย หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล ท็อปส ์มารเ์ก็ต บีทูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์ ออฟฟิศเมท รา้นคา้ปลีกชั้น
น า แฟชั่น อาหารและเคร่ืองดื่ม ศูนยอ์าหาร Beach Bazaar รองรบันักท่องเท่ียว และโรงภาพยนตรท่ี์ทนัสมยั 

25)  เซ็นทรลั ศาลายา - ตั้งอยู่บนท าเลท่ีมีความหนาแน่นของประชากรท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงสูง มีโครงการบ้านจัดสรรระดับกลางถึงสูงกว่า 100 โครงการ 
โครงการครอบคลุมอาณาเขตของกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวันตกและปริมณฑล ออกแบบภายใตแ้นวคิด “Contemporary Botanical” น าบรรยากาศ Outdoor 
เข้าไปไว้ในศูนย์การค้า ประดับด้วยพรรณไม้นานา และยังน าเอกลกัษณ์ของศาลายาและนครปฐมมาเป็นองคป์ระกอบหลักในการออกแบบตกแต่ง
ศูนย์การค้า ภายในศูนย์การคา้ประกอบด้วยห้างสรรพสินคา้เซ็นทรลั ท็อปส ์มารเ์ก็ต บีทูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์ ออฟฟิศเมท รา้นคา้ปลีกชั้น
น า แฟชั่น อาหารและเคร่ืองดื่ม ศูนยอ์าหาร และศูนยร์วมแห่งความบนัเทิง เอนเตอรเ์ทนเมนต ์สวนสนุก โรงภาพยนตร ์ท่ีทนัสมยั  

26)  เซ็นทรลั ระยอง 
 

- ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ระยอง ไดร้บัการออกแบบเพื่อเป็นแลนมารค์ของจังหวดัระยอง ดว้ยการน าเอกลกัษณศ์ิลปะทอ้งถิ่นและวรรณคดีของกวีชื่อกอ้งโลก
อย่างสนุทรภู่มาเป็นแรงบันดาลใจท าให้บรรยากาศของศูนยก์ารคา้แห่งนีโ้ดดเด่น บ่งบอกถึงเร่ืองราวของจังหวดัระยองไดเ้ป็นอย่างดี  ภายใตแ้นวคิด
หลัก 3 แนวทาง 1) Miracle Island เกาะแก้วพิสดารแห่งอนาคต ตัวอาคารโดยรอบเป็นเสมือนเกาะ  2) ผลไม้ Façade ประยุกตเ์ส้นสายการสาน 
“ตระกรา้ผลไม”้ ให้เป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย สื่อถึงเอกลกัษณข์องระยอง 3) บทกวี โดยสอดแทรกลายกราฟฟิกตัวละครจากเร่ืองพระอภยัมณี 
นางเงือก นางยักษ์ สินสมุทร สุดสาคร ฯลฯ ภานในศูนย์การค้า ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  ท็อปส ์มารเ์ก็ต บีทูเอส 
เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์ ออฟฟิศเมท โงภาพยนต ์และ Fun Planet ส าหรบัเด็ก ๆ และครอบครวั 
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27) เซ็นทรลั ภูเก็ต 

- เซ็นทรลั ภูเก็ต เฟสตวิลั 
 
 
 
 

- เซ็นทรลั ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ 
 

 

- ศูนย์การค้าได้รับการออกแบบใหม่ภายใต้กรอบแนวคิด เกตเวย์ท่ีแท้จริงของภูเก็ต (The Real Ultimate Gateway of Phuket) โดยมีแผนปรับปรุง
ศูนย์การคา้ทัง้ภายในและภายนอกเพื่อใหส้ามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว แผนการขยายพืน้ท่ีขายบริเวณลานลม  ปรบัผงัพืน้ท่ีรา้นค้า จัดหาประเภทผู้เช่า
ใหม่ เพิ่มรา้นคา้แฟชั่น และรา้นอาหารประเภท Lifestyle เป็นต้น ภายในศูนยก์ารคา้ประกอบด้วย ท็อปส ์มารเ์ก็ต บีทูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์ 
ออฟฟิศเมท แฟมมิลี่มารท์ โลก เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล ์สถาบนัการเงิน ศูนยบ์ริการความงาม รา้นคา้แฟชั่น และ สินคา้ประเภท IT เป็นตน้ 
 

- ศูนย์การคา้ส่วนต่อขยายจากเซ็นทรลั ภูเก็ต เฟสติวัล เป็นศูนยก์ารคา้รูปแบบ Luxury Shopping Mall ภายในโครงการประกอบดว้ย รา้นคา้จ าหน่าย
แบรนดช์ัน้น าระดบัโลก เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ซูเปอรม์ารเ์ก็ต สปา โรงภาพยนต ์รววมถึงแหล่งบนัเทิงที่มอบประสบการพ์ิเศษ เช่น ย่านตลาดน า้และของดี
จากทั่วทุกภาค (Tales of Thailand) โลกใตท้ะเล (Aquaria) และไตรภูมิ (The Mystic of Three Worlds)  

28) เซ็นทรลั เวสตเ์กต - ศูนยก์ารค้าขนาดใหญ่และตั้งอยู่บริเวณสามแยกบางใหญ่ และถนนรตันาธิเบศร ์เขา้ถึงได้ด้วยระบบคมนาคมท่ีเชื่อมต่อทุกเสน้ทาง ทัง้วงแหว นสาย
ตะวนัตกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) รวมถึงเส้นทางในอนาคต ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ท่ี
เชื่อมต่อท่าเรือทวาย ทะเลอนัดามนั รองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

- ออกแบบภายใต้แนวคิด “Beyond Imagination Larger Than Life” มีทั้งศูนยก์ารคา้ ไลฟ์สไตลค์อมเพล็กซ ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนทค์อมเพล็กซ  ์Attraction 
ภายใตแ้นวคิด “ชีวิตใหญ่มาก (Have a Big Life)” 

- ศูนย์การค้าประกอบด้วยแบรนด์ชั้นน าทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 500 รา้นค้า Dining Destination แห่งใหม่ท่ีรวมรา้นอาหาร คอนเซ็ปต์ใหม่ท่ี
ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล ์และมี Entertainment Complex โรงภาพยนตรท่ี์ทนัสมยั และฟิตเนส Virgin  

29) เซ็นทรลั อีสตว์ิลล ์
 

- ศูนย์การค้าตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนฯ เอกมยั-รามอินทรา) เป็นศูนย์การคา้แบบ Outdoor แห่ง
แรกท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลไ์ด้ครบครัน สรา้ง Lifestyle Format ท่ีมีบาร ์รา้นหนังสือ คาเฟ่ คลับ และแกลเลอร่ีล า้สมยัรองรบัผูค้นทุกเพศทุกวัย ผสาน
แนวคิด “The New Nature Experience of Bangkok” โดยเป็นศูนยก์ารคา้ครบวงจรแบบ Outdoor ท่ีผสมผสานธรรมชาติและความทนัสมยัไดอ้ย่างลง
ตวั ซึ่งบางโซนเปิดใหบ้ริการตัง้แต่ 7 โมงเชา้จนถึงเท่ียงคืน ภายในประกอบดว้ยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรลั PowerBuy B2S SuperSports Central Food 
Hall สถาบนัการเงิน ศูนยบ์ริการความงาม รา้นค้าแฟชั่น สินค้าประเภท IT และ Pet Lovers Zone นอกจากนีมี้ Jogging Track ส าหรบัใหค้นในย่าน
นัน้ไดม้าออกก าลงั คลา้ยกับเป็น “สวนสาธารณะ” บริการจอดจักรยาน Wellness Center และฟิตเนส Virgin 
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30)  เซ็นทรลั นครศรี 
 

-  ศูนย์การค้าไลฟ์สไตลช์อ้ปป้ิงคอมเพล็กซข์นาดใหญ่ท่ีสมบูรณแ์บบแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช บนท าเลท่ีเป็น “โลจิสติกส ์ฮับ” ของภาคใต ้
รบัสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ภายใต้คอนเซ็ปต ์“แสงเงา” 
Shadow Play น าลวดลายหนังตะลุงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทางใต้มาเป็นจุดเด่น ภายใน ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ
รา้นคา้ชัน้น าทัง้ไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรบัก าลงัซือ้ในจังหวดัท่ีมีประชากรสงูท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ของภาคใต ้และมี Hangout Destination ท่ีรวม
รา้นอาหารคอนเซ็ปตใ์หม่ 

31)  เซ็นทรลั โคราช 
 

- ดว้ยแนวคิด “มหานครแห่งอีสาน” โครงการนีป้ระกอบดว้ย ศูนย์การคา้ คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์สไตลเ์อาท์ดอร ์และสวนสาธารณะ เป็นการผนึก
ก าลงัครัง้แรกของกลุ่มเซ็นทรลัในภาคอีสานกับหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั ท็อปซูปอรส์โตร ์โคเวิรค์กิง้สเปซโดยบีทูเอส ซูเปอรส์ปอรต์พรอ้มสปอรต์ซีมู
เลเตอร ์และพืน้ท่ีจัดการแข่งขนักีฬาอินดอร ์ร่วมดว้ย พาวเวอรบ์าย ออฟฟิศเมท รา้นคา้แบรนดแ์ฟชั่น และอาหารชัน้น ากว่า 500 รา้นคา้ พรอ้มกับ
สรา้งแลนด์มารค์แห่งใหม่ให้โคราช ตกแต่งในธีม “ซีซั่น ออฟ ไลฟ์” เพิ่มสีสัน 5 ฤดูกาลให้ภาคอีสาน เสริมด้วยอินเตอร  ์แอคทีฟ ฟีเจอร ์ท่ีมอบ
ประสบการณ์แปลกใหม่ นอกจากนีย้ังมี “โคราช ริเวอร ์วอลค์” สวนสาธารณะ และไลฟ์สไตลเ์ดสติเนชั่นแห่งใหม่ แหล่งพักผ่อนและศูนย์กลาง
กิจกรรม ตอบสนองไลฟ์สไตลย์ุคใหม่  

32)  เซ็นทรลั มหาชัย - ด้วยแนวคิด “มหาไลฟ์สไตล์” มีสินค้าแบรนดด์ังรวมกว่า 300 รา้น อาทิ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท่ีมาในคอนเซ็ปต์ ‘Hello Beauty’ พรอ้มด้วย 
“Dining Destination” รา้นอาหารหลากหลายมากท่ีสุดรวมถึง “EATALAY” ตลาดซีฟู้ด และ “ศูนยร์วมบริการทางการเงินและบริการภาครฐั” รวม
สถาบนัการเงินชั้นน าและ Government Center ส าหรับบริการประชาชนแบบครบวงจร เน้นตอบโจทย์ทุกความตอ้งการของคนทุกกลุ่มดว้ยความ
เป็น “The Best Highway Destination” จุดแวะพกัท่ีดีและสมบูรณแ์บบท่ีสดุกับความสะดวกครบวงจรและ “หอ้งน า้สะอาด” ตกแต่งในคอนเซ็ปต์
หมู่บา้นชาวประมงและโซน “ตลาดสามสมทุร” ศูนยร์วมของดีมหาชัยและของฝากจากทั่วประเทศ 

33)  เซ็นทรลั ไอ-ซิตี ้ - โครงการต่างประเทศแห่งแรกของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในโครงการ i-City “Malaysia Cybercenter” ขนาด 72 เอเคอร ์ในเขตตะวันตกของรฐัสลังงอร์ 
ประเทศมาเลเซีย ท่ีประกอบดว้ยย่านธุรกิจหลักของเมือง แหล่งท่ีอยู่อาศยั แหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ีมีความบนัเทิงครบสมบูรณแ์บบ ท่ีประกอบดว้ย 
ศูนยก์ารคา้ อาคารส านักงาน โรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั พืน้ท่ีคา้ปลีก รวมถึงสวนน า้ โดมหิมะ และชิงชา้สวรรค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรลั ไอ-ซิตี ้ร่วมมือ
กับพารท์เนอรส์ าคัญทางธุรกิจสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับศูนย์การค้า อาทิ Sogo (ห้างสรรพสินค้า) Village Grocer (ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต) และ TGV 
ท่ีมาพรอ้มกับโรงภาพยนตร ์IMAX (โรงภาพยนตร)์  
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34) เซ็ลทรลั วิลเลจ - ศูนย์การค้ารูปแบบ International Luxury Outlet แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นจุดหมายใหม่แห่งการช้อปป้ิงระดับเวิลดค์ลาสท่ีตอบสนองทุก
ไลฟ์สไตลห์ลากหลาย และเป็น A Must Visit Shopping Destination to Complete your Trip จุดเช็คอินท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งแวะชอ้ปทุกครัง้ก่อนเขา้
เมืองหรือก่อนเดินทางกลบัเข้าสนามบิน จุดเด่นโครงการ คือสินค้าคุณภาพราคาพิเศษมาพรอ้มส่วนลด 35-70% ทุกวนัตลอดปี ของแบรนดช์ัน้น า
จากทั่วโลกกว่า 235 รา้นคา้ พรอ้มทัง้ Customer Centric Services & Facilities เทียบเท่ากับศูนยก์ารคา้ เนน้การใหบ้ริการท่ีมุ่งเนน้การตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั อาทิ รา้นอาหาร จุดบริการนักท่องเท่ียว playground และซูเปอรม์ารเ์ก็ต 
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โครงการในอนาคต  

1. ศูนยก์ารค้าในประเทศ 

เซ็นทรัล อยุธยา - The Prosperity of the Capital 

ท่ีตั้ง: อยู่บนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 (AH1) กับถนนอโยธยา (อย.2053) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา (ใกล้ศูนยร์าชการจังหวัด) ถือเป็นประตูสู่ทางเหนือส า หรับผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่
จงัหวดัในภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ ดว้ยจ า นวนรถที่วิ่งบนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 กว่า 100,000 คนั/วนั 
ขนาดโครงการ: อยู่บนที่ดิน 47 ไร่ และศูนยก์ารคา้มีพืน้ที่ GFA 68,000 ตร.ม.  
ศักยภาพของโครงการ: เมืองอยุธยาถือเป็นท า เลยุทธศาสตร ์เป็น ‘Hub ของภาคกลางตอนบน’ ครอบคลมุจงัหวดัอ่างทอง 
สิงหบ์ุรี ชยันาท สพุรรณบุรี ประชากรเกือบ 2,500,000 คน และยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมส า คญัที่ต่อขยายจากกรุงเทพฯ อีก
ทั้งยังไดร้ับเลือก ให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก เปรียบเสมือนย้อนรอยความเจริญรุ่งเรืองและสรา้งชีวิตชีวาให้อยุธยา
กลับมาเรืองรองอีกครัง้ โดยการน า Kyoto Model มาเป็นตน้แบบเพื่อผลักดันอยุธยาเป็นอีกหนึ่ง  Top Destination เมือง
ท่องเที่ยวของโลก ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวกว่า 8.2 ลา้นคนต่อปี โครงการมิกซยู์สนีป้ระกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้ศูนยป์ระชุม 
Tourist Attraction พืน้ที่สาธารณะส า หรบัทุกคนในชุมชน โครงการที่พกัอาศยั และโรงแรม 
ความคืบหน้าของโครงการ: อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง คาดว่าจะเปิดด าเนินการไดใ้นปี 2564 
มูลค่าลงทุน: ประมาณ 6,200 ลา้นบาท 
 
เซ็นทรัล ศรีราชา - Living Green in Smart City of EEC Center 

ท่ีตั้ง: อยู่บน ถ.สุขุมวิท เป็นพื ้นที่ที่มีก า ลังซือ้หนาแน่นที่สุดในศรีราชา บริเวณโดยรอบมีหมู่บา้นจัดสรร คอนโดเกรด A+ 
โรงเรียนนานาชาติ และโรงพยาบาลระดบันานาชาติ รวมกว่า 1,300 โครงการ 
ขนาดโครงการ: อยู่บนที่ดิน 27 ไร่ และศูนยก์ารคา้มีพืน้ที่ GFA 71,000 ตร.ม. 
ศักยภาพของโครงการ: โครงการมิกซยู์สที่ครบครันที่สดุแห่งแรกใจกลางเมืองศรีราชา ที่จะเสริมทั้งดา้นเศรษฐกิจและไลฟ์
สไตล์แบบ  Urbanization และส่งเสริมการเป็น  MICE HUB ของ EEC ในอนาคต  โครงการมิกซ์ยูสนี ้ประกอบไปด้วย 
ศูนย์การค้าแบบ  Semi-Outdoor Lifestyle, Thematic Mall, Outdoor Walking Street ศูนย์การประชุมมาตรฐานระดับ
สากล โรงแรม เซอรว์ิสอพารเ์มนท ์อาคารส า นกังาน และศูนยก์ารเรียนรูส้ า หรบัเด็ก 
ความคืบหน้าของโครงการ: อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง คาดว่าจะเปิดด าเนินการไดใ้นปี 2564 
มูลค่าลงทุน: ประมาณ 4,200 ลา้นบาท 

 
เซ็นทรัล จันทบุรี - The Shining Gem of EEC Plus 2 

ท่ีตั้ง: อยู่บน ถ.ตรีรัต ที่เชื่อมต่อกับ ถ.สขุุมวิท ขนาบขา้งดว้ยถนนเลียบคลองภกัดีร  า ไพ อยู่ใกลกั้บบริเวณที่เป็น CBD ของ 
จ.จนัทบุรี รายลอ้มดว้ยแหล่งที่พักอาศยั โรงเรียน และโรงพยาบาลที่มีช่ือเสียงเป็นพืน้ที่ที่มีก า ลงัซือ้หนาแน่นของ อ.เมือง
จนัทบุรี 
ขนาดโครงการ: อยู่บนที่ดิน 46 ไร่ และศูนยก์ารคา้มีพืน้ที่ GFA 64,000 ตร.ม. 
ศักยภาพของโครงการ: เป็นการลงทุนโครงการมิกซยู์สขนาดใหญ่ครัง้แรกของ จ.จนัทบุรี ดว้ยศกัยภาพและความพรอ้ม
ของจงัหวดัในฐานะมหานครแห่งผลไมเ้มืองรอ้นของโลก ศูนยก์ลางเพชรพลอย และศูนยก์ลางการซือ้-ขายอญัมณีที่ใหญ่
ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่ก า ลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว 
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ความคืบหน้าของโครงการ: อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะเปิดด า เนินการไดใ้นปี 2565 

มูลค่าลงทุน: ประมาณ 3,500 ลา้นบาท 

 
2. ศูนยก์ารค้าในต่างประเทศ 

บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศเพื่อสรา้งและรกัษาการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนโดยมุ่งความสนใจไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  เช่น ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความ
แตกต่างของภาวะตลาดสภาวะการแข่งขันและความเส่ียงของการท าธุรกิจในต่างประเทศ  จึงจัดตั้งคณะท างานพิเศษเพื่อ
ศึกษาประเทศเป้าหมายในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรมและการแข่งขัน กฎหมายการ
ประกอบธุรกิจ และความเส่ียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ สนใจ เพื่อคัดกรองตลาดที่มีทั้งศักยภาพโอกาส
ทางธุรกิจและความเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ โครงการต่าง  ๆ ที่อยู่ในแผนไดถู้กน ามาประเมินความเป็นไปได้อย่าง
รอบคอบเพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด เป็นไปอย่างระมัดระวัง และตั้งอยู่บนพืน้ฐานของหลักการการ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 

การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ บริษัทฯ ไดศึ้กษาโอกาสการลงทุนทั้งการปรบัปรุงศูนยก์ารคา้ที่มีอยู่แลว้และการพัฒนา
โครงการใหม่ ๆ ในพืน้ที่ที่มีศักยภาพ โดยอาจเป็นการลงทุนเองหรือการร่วมทุนกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกตลาดใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสรา้งเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในประเทศนั้น ๆ ไดอ้ย่างดี
ย่ิงขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดร้บัการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชนจ์ากประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล
ในต่างประเทศมาช่วยในการวิเคราะหแ์ละพฒันาโครงการในต่างประเทศไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

3. โครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือขาย 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ตะหนกัและให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงแบบยั่งยืนเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นต่อการบรรลเุป้าหมายให้กับผู้
มีส่วนไดเ้สียและลดความสญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้ โดยไดศึ้กษาและน ากรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกตใ์ห้เขา้กับบริบท
ของบริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงที่มุ่งพัฒนาให้มีการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลมุทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจ และผลกัดนัให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการท างานในองคก์ร บริษัทฯ ทบทวนความเส่ียงอย่างต่อเนื่องโดยค านึงทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอกพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงที่มีต่อการด าเนินธุรกิจทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อประเมินความเส่ียงและระบุความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัทฯ  แลว้ก าหนดกลยุทธ์การจัดการที่
เหมาะสมเพื่อก ากับดูแลและควบคุมความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัความเส่ียงที่องคก์รยอมรบัได ้ซึ่งปัจจยัความเส่ียง
ส าคญัที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจมี ดงันี ้
 

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
 
จากวิสัยทศัน์ของบริษัทฯ ที่จะก้าวขึน้เป็นผู้พฒันาอสงัการิมทรพัยร์ะดบัแนวหน้าในภูมิภาคดว้ยแผนกลยุทธข์บัเคล่ือนธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น  หนึ่งในกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท 
(Asset Class) ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปแบบการลงทุนเอง การ
ร่วมทุน ตลอดจนการเขา้ซือ้กิจการที่มีศกัยภาพ โดยความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งดา้นแผนกลยุทธข์องบริษัทฯ ประกอบดว้ย 
 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง 
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบชะลอตัวจากภาคการส่งออกที่ไดร้ับผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีนการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่เร่ิมเติบโตแบบชะลอตัวโดยเฉพาะ
นกัท่องเที่ยวชาวจีน รวมทัง้การบริโภคและการลงทุนของภาครฐัและภาคเอกชนที่ไม่ไดเ้ป็นปัจจยับวกต่อเศรษฐกิจ
ชดัเจน บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายการลงทุนที่สอดคลอ้งกับปัจจัยแวดลอ้ม โดยเปิดศูนยก์ารคา้ใหม่ 1 แห่ง คือ 
เซ็นทรัลวิลเลจ ในเดือนสิงหาคม 2562 นอกจากนีย้งัด า เนินการปรับปรุงและขยายพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
เซ็นทรัล เชียงราย และเซ็นทรัล ชลบุรี และด าเนินการปรับปรุงศูนยก์ารค้าบางส่วนเพื่อรองรับการต่อเชื่อมกับ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เซ็นทรัล ลาดพรา้ว โดยการด า เนินการทั้งหมดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบนั รวมถึงเพิ่มมลูค่าสินทรพัยเ์พื่อรองรบัการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนระยะยาว 
 
นอกจากนโยบายการลงทุนที่สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพของผูเ้ช่า
ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ส าคัญ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถด าเนินธุรกิจไดใ้นสภาพ
เศรษฐกิจที่ชะลอตวัและมีความสามารถเติบโตไปดว้ยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งทีมงานขายและทีมงานรา้นคา้สมัพนัธจ์ะ
ท าหน้าที่ดูแลและติดตามผลด าเนินงานของรา้นคา้อย่างสม ่าเสมอเพื่อวางแผนงานร่วมกัน  ให้ค าปรึกษาและให้
การสนับสนุนการด าเนินงานของรา้นคา้ในดา้นต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมและสมัมนาเพื่อใหม้มุมองและแนวคิดใหม่ 
ๆ ในการด าเนินธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกันกับพันธมิตรต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต และบัตร The 1 
เป็นตน้ รวมทัง้รบัฟังปัญหา/ขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาปรบัปรุงการสนบัสนุนและใหบ้ริการแก่รา้นคา้ต่อไป 
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3.1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน 
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกยังคงมีภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงจากอุปทานที่ เพิ่มขึน้  โดย
ผูป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรพัยข์นาดใหญ่หลายรายด าเนินการพัฒนาศูนยก์ารคา้ใหม่ในพืน้ที่ที่มีศักยภาพทั้ง
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวดั ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเขตเศรษฐกิจที่ส าคญั ในขณะที่พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัที่เปล่ียนไป ที่เลือกซือ้สินคา้และใชบ้รกิารในช่องทางที่หลากหลาย ที่ตอบสนองไลฟ์สไตลม์าก
ขึน้ เช่น การซือ้สินคา้และสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือ อี-
วอลเลท เป็นตน้ 
 
ในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯ ไดก้ าหนดกลยุทธใ์นการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการ
ใช้ชีวิต (Center of Life) ที่มีรูปแบบเเละพื ้นที่การใช้งานของศูนยก์ารค้า  การวางองค์ประกอบของรา้นค้าและ
บริการที่เหมาะสม เพื่อสรา้งบรรยากาศและประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตลข์องลกูคา้แต่ละกลุ่มควบคู่กับ
การจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจในลักษณะเดียวกัน  รวมทั้งการใช้ Digital 
Platform และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารและใหบ้ริการกับลูกคา้เพื่อเพิ่มความทันสมัยและ
สรา้งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดมุ้่งพฒันาศูนยก์ารคา้รูปแบบใหม่เพื่อสรา้งความแตกต่าง
และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่ง
เป็น ศูนย์การค้ารูปแบบเปิดในลักษณะของลักชูรีเอาท์เล็ตแห่งแรกของบริษัทฯ  รวมทั้งการพัฒนาและเปิด
ใหบ้ริการลกัชูรีโซนแห่งแรกของบริษัทฯ ในเซ็นทรลั ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ เพื่อรองรบัทัง้ลกูคา้ชาวไทยและนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เป็นลกูคา้กลุ่มส าคัญและมีบทบาทเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 
3.1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ 

ความเส่ียงในการพัฒนาโครงการใหม่ซึ่งตอ้งใชง้บลงทุนสูงโดยมีปัจจยัส าคัญต่อผลการด าเนินงาน  คือ การสรรหา
ที่ดินการวางแผนและออกแบบโครงการ และการหารา้นคา้ผู้เช่าในศูนยก์ารคา้และลกูคา้โครงการที่พักอาศยั การ
สรรหาที่ดินในปัจจุบันมีการแข่งขันสงูจากผู้ประกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายกลุ่มโดยเฉพาะในท าเลที่มี
ศกัยภาพ บริษัทฯ จะคัดเลือกท าเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการและด าเนินการซือ้ที่ดินไวล่้วงหน้า รวมทั้ง
จดัหาที่ดินแปลงใหญ่เพื่อให้บรษิทฯ สามารถซือ้ที่ดินในราคาที่เหมาะสมและสามารถรองรับการขยายโครงการ
อสงัหาริมทรพัยแ์บบผสม ซึ่งประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้ ส านกังาน โรงแรม และที่อยู่อาศยัในอนาคตไดอ้ีกดว้ย 

 
ในการวางแผนและออกแบบโครงการ บริษัทฯ จะส ารวจตลาดวิเคราะห์คู่แข่ง และศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุนอย่างถ่ีถ้วน เช่น กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงข้อมูลการตลาดอื่น ๆ ที่
ส าคัญ เพื่อก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) และกลยุทธท์ี่จะชนะคู่แข่ง (WinningStrategy) 
ของโครงการน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับจัดการและระดับบริหารพิจารณาอนุมัติ  แลว้จึงน าข้อมูลมาออกแบบและพัฒนาโครงการ
ต่อไป 
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บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการศูนยก์ารคา้ใหม่และปรับปรุงศูนยก์ารคา้ใหท้นัสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการ
บริหารความเส่ียงที่ส าคญั ไดแ้ก่ 1) การขยายฐานรา้นคา้ผูเ้ช่ารายใหม่และใหก้ารสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้
เช่าในปัจจุบัน 2) เมื่อศูนยก์ารคา้เปิดใหบ้ริการ บริษัทฯ จะติดตามผลการด าเนินงานของศูนยก์ารคา้อย่างต่อเนื่อง 
เช่น จ านวนลูกคา้ที่มาใช้บริการ อัตราการให้เช่าพืน้ที่ อัตราผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
เพื่อติดตามประเมินผลของการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่หากศูนย์การค้าใดมีผลการด าเนินงานไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ทีมบริหารทรัพย์สิน ทีมขาย และทีมการตลาด จะด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอมาตรการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป 

 
ส าหรับความเส่ียงในการพฒันาโครงการทีพั่กอาศัย จากสภาพการแข่งขันในตลาดที่พกัอาศัยที่เกิดภาวะอุปทาน
ลน้ตลาดในบางพื ้นที่การระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภค  และการเข้มงวดในการปล่อยสินค้าของสถาบัน
การเงิน ท าให้สถานการณ์ของตลาดที่พักอาศยัอยู่ในภาวะชะลอตัว ในการลงทุนโครงการที่พักอาศัย บริษัทฯ ได้
ใหค้วามส าคญักับการศึกษาและวางแผนโครงการอย่างรอบคอบตัง้แต่การส ารวจตลาด วิจัยลกูคา้และคู่แข่ง การ
ออกแบบโครงการการบริหารการก่อสรา้ง การขาย การบริการหลงัการขายและติดตามตัวชีว้ัดหลัก ไดแ้ก่ ยอดจอง
ซือ้ ประวัติการช าระเงินของลูกคา้ การอนุมัติสินเชื่อของลูกคา้ และจ านวน Waiting List ที่สนใจโครงการเป็นตน้ 
โดยโครงการที่เปิดขายในเดือนกรกฎาคม  2562 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเอสเซ็นท  ์พารค์วิลล ์เชียงใหม่ 
(โครงการเชียงใหม่แห่งที่ 3) โดยไดร้บัการตอบรบัที่ดีจากลูกคา้ 

 
3.1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเ้พื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวและกระจาย
ความเส่ียงในเชิงภูมิศาสตร์ โดยศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพ  ไดแ้ก่ มาเลเซีย 
และเวียดนาม เป็นตน้ โดยไดศึ้กษาวิจัยในแง่มมุต่าง ๆ รอบดา้น เช่น ลูกคา้ คู่แข่ง การตลาด สภาพแวดลอ้มทาง
สงัคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้องควบคู่กับการใช้องคค์วามรูแ้ละขอ้มูลที่เป็นประโยชนจ์ากบริษัทในกลุ่ม
เซ็นทรัลเพื่อน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลตอบแทนจากการลงทุนและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน  โดยบริษัทฯ  ใช้แนวทางการหาพันธมิตรที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์ดา้นการพัฒนาอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศนั้น ๆ มาร่วมพฒันาธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กัน
และกัน 
 
ในปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการศูนยก์ารคา้แห่งแรกในประเทศมาเลเซีย คือ โครงการเซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้ในเดือน
มีนาคม โดยเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มไอ-เบอรฮ์าด ซึ่งเป็นบริษัทดา้นอสังหาริมทรัพยท์ี่มี
ชื่อเสียงและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยข์องมาเลเซียในสัดส่วนรอ้ยละ  60 และ 40 ตามล า ดับ เพื่อลงทุน
พฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ในโครงการไอ-ซิตี ้อัลตราโพลิส ในเมืองชาหอ์ลัม รัฐสลงังอร ์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยแ์บบผสมที่มีทั้งส านักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศยั 
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เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศเป็นการด าเนินธุรกิจในขอบเขตใหม่ บริษัทฯ จึงด าเนินการอย่างระมัดระวงั มี
การปรับโครงสรา้งองคก์รเพื่อก าหนดหน่วยงานที่ดูแลและติดตามความคืบหนา้การพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่าง
ใกลช้ิด เพื่อใหส้ามารถวางแผนรองรบัความเส่ียงและแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงที 

 
3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

 
3.2.1 ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการท าธุรกิจรูปแบบใหม่ 

โดยปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อการด า เนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับ
บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการเติบโตเพิ่มจากการท า ธุรกิจรูปแบบหรือประเภทใหม่ ซึ่งการปรบัตวัของบริษัทฯ เพื่อ
รองรบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นปัจจัยส าคญัต่อการประสบความส าเร็จของโครงการและชื่อเสียงของบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ ไดด้ าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการพฒันาบุคลากร ไดท้บทวนและพฒันา
หลักสูตร Functional Course ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้รองรับ และจัดให้มีการแบ่งปันความรูด้า้น Digital ระหว่าง
พนักงาน 2) ดา้นการปรับรูปแบบและวิธีการท า งาน ไดน้ า หลักการ Agile และ OKRs มาพัฒนาใช้ในหลาย ๆ 
ส่วนของการท า  งาน  3) ด้านการปรับเปล่ียนสู่  Digital HR ได้น า  เทคโนโลยีและเคร่ืองมือด้าน  Digital มา
ประยุกตใ์ชกั้บงานดา้น HR ทัง้การรบัสมคัรงาน การพฒันาบุคลากร งานทะเบียนประวติั งานสวสัดิการ เป็นตน้ 

 
3.2.2 ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคัญที่จะช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ  โดยบริษัทฯ มีวตัถุประสงคใ์นการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลใหม้ีจ านวนที่เหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ และมีความสขุพรอ้มทุ่มเทและสรา้งสรรคผ์ลงานที่
ดีให้กับบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในตลาดแรงงานคุณภาพ ท าให้บริษัทฯ พิจารณาเร่ืองการสรรหาและ
การรกัษาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นความเส่ียงที่ส าคัญ โดยบริษัทฯ มีมาตรการจดัการความเส่ียงดงักล่าว ไดแ้ก่ 

• การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากช่องทางต่าง ๆ ทัง้จากภายในบริษัทฯ เช่น การหมุนเวียนงาน การโอนยา้ย
ไปปฏิบติังานในสาขาภูมิล าเนาเดิม และการปรบัเล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้และจากภายนอกบริษัทฯ เช่น Social 
Media, Website, มหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสียง และโครงการเพื่อนชวนเพื่อน เป็นตน้ 

• การก าหนดต าแหน่งงานส าคัญ (Key Position) ของฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรับผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor) ซึ่งจะท าให้ฝ่ายงานนั้นสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง  เมื่อต าแหน่งงานส าคัญ
เกิดว่างขึน้ไม่ว่าจะจากการเกษียณอายุหรือจากการลาออกของพนักงานในต าแหน่งนัน้ 

• การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีวิธีการพัฒนาความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ  (Career Path) และแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan) 
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประสานพลัง (Synergy) กับกลุ่มเซ็นทรัลในการพัฒนาบุคลากรมากขึน้  เช่น การ
พฒันาหลกัสูตรอบรมร่วมกัน การแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ ์ระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ในเครืออย่าง
ต่อเนื่อง เป็นตน้ 

• มาตรการเพื่อรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่าง
พนักงานกับบริษัทฯ เช่น  กิจกรรม On Boarding ส าหรับพนักงานเข้าใหม่  กิจกรรมNew Year Greeting 
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กิจกรรม Communication Day กิจกรรม CPN อาสา กิจกรรม Family Day และกิจกรรม Sport Day รวมถึง
ในทุกปีจะมีการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน  (Power of Voice) เพื่อน าผลการส ารวจ
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอ้มการท างานให้ดีย่ิงขึน้  ซึ่งการเสริมสรา้ง
ความผูกผนัและความเป็นอยู่ที่ดีของพนกังาน เป็นหนึ่งในพนัธกิจดา้นความยั่งยืนของบริษัทฯ 

 
3.3 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร(Cyber Security Risk) 
 
บริษัทฯ ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถเชื่อถือได ้มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ ไดแ้ก่ 
 
3.3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งในการพฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  โดยน าระบบการบริหารด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมเป็นแนวปฏิบัติให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายในปัจจุบัน  รวมถึงเตรียมความพร้อม
ส าหรับกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้ในอนาคต  และได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกด าเนินการสอบทานและให้
ค าแนะน าเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
3.3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - 

PDPA) 
ประเทศไทยประกาศ พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 
โดยการด า เนินงานของบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้องกับขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น 
ลกูคา้ รา้นคา้ คู่คา้ พนักงาน เป็นตน้ บริษัทฯ ไดท้บทวนกระบวนการท า งานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับขอ้มูลส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ การไดม้า การจดัเก็บ การน า ไปใช ้การโอนยา้ย และการท า ลายขอ้มลู เป็นตน้ เพื่อก าหนดมาตรการ
ในดา้นต่าง ๆ ทั้งการปรบัวิธีปฏิบติังาน การปรบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปล่ียนแปลงนโยบายเอกสาร
ทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายดงักล่าวก่อนวนัมีผลบังคบัใช ้

 
3.3.3 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเร่ืองบรรษัทภิบาลที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม  พรอ้มก าหนดนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  (Anti-Corruption Policy) ที่ชัดเจนและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และไดก้ารรับรองเป็นบริษัทที่มีการก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑท์ี่ CAC ก าหนด รวมถึงมีการจดัท าและส่ือสารจริยธรรมทางธุรกิจ (Code 
of Conduct) ใหกั้บผูข้ายและผูร้บัจา้งช่วงเพื่อเนน้ย า้ถึงจุดยืนของบริษัทฯ 
 
ดา้นการป้องปรามและบริหารความเส่ียงจากการทุจริต  บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการในการควบคุมและติดตาม
กระบวนการท างานที่ส าคัญที่อาจเกิดการทุจริตได้ โดยมีทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเส่ียง
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และสุ่มตรวจสอบ  เพื่อสอบยันความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสุจริตโปร่งใสและป้องปรามการ
ปฏิบัติงานที่อาจเก่ียวข้องกับการทุจริต พรอ้มทั้งเปิดช่องทางการส่ือสารให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสและ
ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต (Whistleblower) ได้โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้องทุกข์ตาม
กระบวนการที่เป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในกระบวนการ
สอบสวนที่เป็นธรรมแก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน 

 
3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรกัษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้จากธุรกิจศูนยก์ารคา้ ธุรกิจที่พกัอาศยั และธุรกิจอื่น ๆ ที่สรา้ง
โอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งการจะบรรลุวตัถุประสงคด์ังกล่าวมีความเส่ียงดา้นการเงินที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 
3.4.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

บริษัทฯ มีการด าเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังในการใช้เงินทุนโดยมีการวิเคราะห์การลงทุนโดย
ละเอียดรอบด้านในทุก ๆ โครงการ เพื่อคัดเลือกและน าเสนอโครงการที่มีศักยภาพเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาอนุมติัให้ด าเนินการ ในขณะที่แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ มีการจัดโครงสรา้งเงินทุนที่พยายามคงอัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนในระดับที่ยอมรับได้ คือ 
ไม่เกิน  1 เท่า ร่วมกับใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการระดมทุนที่เหมาะสม  เช่น การช้ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์ (REIT: Real Estate Investment Trust) เป็นตน้ มาเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรบับริษัทฯ 

 
เมื่อเปิดโครงการแลว้ บริษัทฯ มีการประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอย่างสม ่าเสมอเพื่อปรับกลยุทธ์ให้
เหมาะสมที่จะท าให้บรรลุผลตอบแทนตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเส่ียงทางดา้นการ เงิน และ
ยงัคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
ไดอ้ย่างเพียงพอดว้ยตน้ทุนทางการเงินและผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม 

 
3.4.2 ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหน้ีของผู้เช่าพืน้ท่ี (Credit Risk) 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายป้องกันความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผูเ้ช่าพืน้ที่ ไดแ้ก่ 1) การเรียกเก็บเงินมัดจ า
ค่าเช่าพืน้ที่จากผูเ้ช่าไว้ล่วงหนา้ 2) การระงบัสัญญาเช่าส าหรบัผูเ้ช่าพืน้ที่ที่คา้งช าระค่าเช่าเป็นเวลานาน พรอ้มทัง้
เร่งประสานงานเพื่อการเจรจาและแกปั้ญหาร่วมกันกับผูเ้ช่าพืน้ที่ 3) นโยบายการติดตามหนีสิ้นอย่างใกลช้ิดท าให้
สามารถเก็บหนีส่้วนใหญ่ตามก าหนดช าระ ทัง้นีห้ากมีการผิดนดัช าระหนีเ้กิดขึน้จะมีการประสานงานอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหาการผิดนัดช าระหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.5 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk) 
 
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับทรพัยสิ์นและผู้มีส่วนไดเ้สียหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ที่มาซือ้สินคา้และใช้บริการใน
ศูนยก์ารค้ากลุ่มรา้นค้าผู้เช่าพืน้ที่  กลุ่มชุมชนรอบศูนย์การค้า ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างมีความคาดหวังอย่างสูงต่อ
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ประเด็นเร่ืองความปลอดภัยที่จะได้รบัจากการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและใส่ใจต่อการบริหาร
ความปลอดภยัจากภยัอนัตรายที่ส าคัญ ไดแ้ก่ 

 
3.5.1 ความเสี่ยงจากเหตุการณภ์ัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นส่งผลใหส้ภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท าให้
ในหลายพืน้ที่ของประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุฝน น า้ท่วม แผ่นดินไหว เป็นตน้ ซึ่งหลายครัง้
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของบริษัทฯ และกระทบต่อการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 

 
บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกศูนยก์ารคา้เพราะแต่ละพืน้ที่จะ
เผชิญความเส่ียงที่แตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือจะมีความเส่ียงเร่ืองพายุฤดูรอ้น ลูกเห็บ และแผ่นดินไหว ขณะที่
ภาคใตจ้ะมีความเส่ียงน า้ท่วมฉับพลนั และลมมรสมุ เป็นตน้ พรอ้มทัง้ไดก้ าหนดมาตรการที่สอดคลอ้งเพื่อบรรเทา
ความเส่ียงนี ้ได้แก่ การก าหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานที่อย่างสม ่าเสมอ  การเตรียมความ
พรอ้มและเคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  เช่น ขุดลอกทางระบายน า้และเพิ่มจ านวนเคร่ือง
ป๊ัมน า้ในศูนยก์ารคา้ที่อยู่ในพืน้ที่เส่ียงจากน า้ท่วม การเตรียมหาแหล่งน า้ส ารองไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรบัในกรณีที่เกิด
ภาวะภัยแลง้ การเชิญผู้เชี่ยวชาญดา้นโครงสรา้งอาคารมาประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหวพรอ้มให้ค าแนะน า
เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต รวมทั้งมีการส่ือสาร อบรมฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์วิกฤต 
(Crisis Management) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหบุ้คลากรสามารถรบัมือกับเหตุการณว์ิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ได ้

 
นอกจากนีย้งัมีการติดตามและเก็บสถิติเหตุการณ ์(Incident Case) ดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติและผลของการ
แกไ้ขสถานการณเ์พื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะหแ์ละหามาตรการรองรบัรวมทัง้พฒันาการจดัการใหม้ีประสิทธิภาพโดย
มีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรบัทราบและสั่งการอย่างเป็นระบบ  

 
3.5.2 ความเสี่ยงจากการก่อความไม่สงบ 

ปัจจุบนัเหตุการณ์การก่อความไม่สงบหรือภยัจากการก่อการรา้ยนัน้ เป็นประเด็นความเส่ียงในระดบัสากลที่นานา
ประเทศลว้นตอ้งเผชิญไม่ว่าประเทศนั้นจะตั้งอยู่ในภูมิภาคใดในโลก บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงประเด็นความเส่ียงนี ้
และมีมาตรการเพื่อจดัการความเส่ียงดงันี ้

1) การประสานงานและติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้ไดข้้อมูลที่ถูกตอ้งและรวดเร็วส าหรบัการประเมินสถานการณ์และส่ือสารกับผู้ที่เก่ียวข้องโดยใช้  
Color-Code Condition ซึ่งปรับเปล่ียนตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนั้นเพื่อให้ผู้ที่
เก่ียวข้องสามารถเตรียมความพรอ้มและจัดการกับเหตุการณ์วิกฤตต่าง  ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมตามแนว
ปฏิบติัที่ไดว้างไว ้

2) การฝึกอบรมพนกังานที่เก่ียวขอ้งใหม้ีความรูค้วามสามารถในการเฝ้าระวงัและสงัเกตการณเ์หตุความไม่
ปลอดภยัต่าง ๆ พรอ้มกับการฝึกซอ้มแผนเผชิญเหตุอย่างสม ่าเสมอ 

3) การติดตัง้อุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกับความปลอดภยัที่ทนัสมยัและมีจ านวนที่เพียงพอ เช่น เคร่ืองตรวจจบั
โลหะแบบเดินผ่าน (Walkthrough Metal Detector) และกลอ้ง CCTV ซึ่งสามารถป้องปรามผูท้ี่จะก่อ
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เหตุความไม่สงบ รวมทั้งสามารถใช้รบัรูเ้หตุการณโ์ดยละเอียดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเหตุการณ์
เกิดขึน้ 
 

3.5.3 ความเสี่ยงของธุรกิจหยุดชะงักจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
บริษัทฯ  ให้ความส าคัญกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
บริษัทฯ จึงมีแผนงานรองรบัที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCM Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการนีจ้ะ
เป็นผูร้ับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลใหม้ีการจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด าเนินการซอ้ม
แผนและน ามาปรบัปรุงเป็นประจ าทุกปี 
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4. ทรัพยส์ินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัทฯ มีทรพัยสิ์นหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์และ
สิทธิการเช่า โดยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนรวม 126,881 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

                                                      หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทของทรัพยส์ิน ปี 2562 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 104,503 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์     1,596 
สิทธิการเช่า   20,782 

รวม 126,881 
 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีทรัพยสิ์นที่ใช้ส าหรับพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม คือ  โครงการอสังหาริมทรพัย์
ระหว่างการพฒันาของโครงการที่อยู่อาศยั โดยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 8,361ลา้นบาท 
 
ลกัษณะกรรมสิทธิ์ และภาระผูกพนัของทรพัยสิ์นแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรพัยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 
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ตารางทรัพยส์ินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

1. โครงการท่ีเปิดด าเนินการแล้ว 
 

1.1 โครงการศูนยก์ารค้า 
 
ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธ ิ ภาระผูกพัน 

1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว 
1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2793 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2541 1341 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: สิทธิการเช่า 

▪ บมจ. เซ็นทรลัพฒันา จะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วง และจ่ายค่าเช่าส าหรบัการเช่าช่วง
ทรพัยสิ์นรายปีและค่าเช่าครุภัณฑต์ลอดอายุสญัญาเช่า  

2 เซ็นทรัล รามอินทรา 
109/10 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220    
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2790 3000  
โทรสาร: + 66 (0) 2552 5513 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บมจ. เซ็นทรลัพฒันา ไดจ้่ายช าระค่าเช่าล่วงหนา้ ใหก้ับ บจ. หา้งเซ็นทรลัดีพารท์เมน้ท์สโตร ์
 

3 เซ็นทรัล ป่ินเกล้า 
(ส่วนท่ีไม่อยู่ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ
กองทุน CPNREIT) 
7/222  ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร ์ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700    
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2877 5000  
โทรสาร: + 66 (0) 2884 8486 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา  ป่ินเกล้า กับ กองทุน 
CPNREIT เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 

▪ ในปี 2558 ทั้งสองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่าท่ีดินสัญญาหลักออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน 
นับตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2568 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2570 

4 เซ็นทรัล มารีนา 
78/54  ม.9  ถ.พัทยาสาย 2  ต.หนองปรือ  
อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20260   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 3300 3888  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3888 ต่อ 1225-6 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา มีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายช าระค่าเช่าช่วงท่ีดินเป็นรายเดือน โดยช าระล่วงหนา้เป็นรายงวด ใหก้ับ 
บจ. เซ็นทรลัพัทยา 
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
5 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ 

(ส่วนท่ีไม่อยู่ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ
กองทุน CPNREIT) 
2  ถ.มหิดล  252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา  
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 5399 9199  
โทรสาร: + 66 (0) 5399 9122-3 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 
 

▪ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ให้เช่า/เช่าช่วง ทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ กับ 
กองทุน CPNREIT เป็นระยะเวลา 30 ปื สิน้สุดวนัท่ี 22 เม.ย. 2587 

6 เซ็นทรัล พระราม 3 
(ส่วนท่ีไม่อยู่ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ
กองทุน CPNREIT) 
79  ถ.สาธุประดิษฐ์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ  10120   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2649 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2673 6009 

ท่ีดิน : กรรมสิทธิ์ 
อาคาร : กรรมสิทธิ์ 

▪ บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ท าสัญญาให้เช่าท่ีดิน อาคาร และพื ้นท่ีภายในอาคารบางส่วน แก่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNREIT เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุด วันท่ี 15 สิงหาคม 2578 (โดยทาง 
CPNREIT มีสิทธิต่ออายุสญัญาเช่าไดอ้ีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 ปี) 

7 เซ็นทรัล บางนา 
587, 589 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กทม 10260  
โทรศพัท:์ +66 (0) 2763 6000 โทรสาร: +66 (0) 2399 
5777 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่มี 

8 เซ็นทรัล พระราม 2 
(ส่วนท่ีไม่อยู่ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ
กองทุน CPNREIT) 
160  ถ.พระราม 2  แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพฯ  10150   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2866 4300  
โทรสาร: + 66 (0) 2872 4560 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 
 

▪ บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีหน้าท่ีต้องจ่ายช าระค่าเช่าท่ีดินให้กับกลุ่มบุคคลภายนอกเป็นรายเดือน
ไปจนกว่าจะครบอายุสญัญา 

▪ บจ. เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 ได้ท าสญัญาขยายระยะเวลาการเช่าท่ีดินของโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 
ต่ออีก 30 ปี สิน้สุดปี 2598 และปี 2603 (บางส่วน) 

▪ บจ.เซ็นทรลัพัฒนา พระราม 2 ได้ท าสัญญาแบ่งให้เช่าช่วงท่ีดิน 3 ฉบบั รวม 53 ไร่ 2 งาน 38.4 ตารางวา 
และสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า และอาคารจอดรถ แก่กองทุน CPNREIT เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สุด
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2568 
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
9 เซ็นทรัลเวิลด ์

4, 4/1-4/2, 4/4  ถ.ราชด าริห ์ แขวงปทุมวัน   
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2640 7000  
โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: สิทธิการเช่า 

▪ กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 มีหน้าท่ีตอ้งจ่ายช าระค่าเช่าท่ีดินต่อส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็น
รายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญัญา 

▪ กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไดท้ าสญัญาให้เช่าช่วงท่ีดินแก่ บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์  โดยจะไดร้ับค่าเช่าเป็น
รายเดือนจนกว่าจะครบอายุสญัญาในปี 2583 

▪ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้าท่ีต้องจ่ายค่าเช่าพื ้นท่ีลานเอนกประสงค์ต่อส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริยเ์ป็นรายปีจนกว่าจะครบอายุสญัญา 

10 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร ์ 
68/100, 68/919 ม.8 ถ.รตันาธิเบศร ์ต.บางกระสอ  
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2103 5777  
โทรสาร: + 66 (0) 2526 6092 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บจ. เซ็นทรลัพฒันา รัตนาธิเบศร ์มีหนา้ท่ีต้องจ่ายช าระค่าเช่าท่ีดิน (บางส่วน) ใหก้ับนิติบุคคลอื่นเป็นราย
เดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญัญา 

11 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
99, 99/9 ม.2 ถ.แจง้วัฒนะ  ต.บางตลาด   
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2101 0000  
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี

12 เซ็นทรัล พัทยา  
(ส่วนท่ีไม่อยู่ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับ
กองทุน CPNREIT) 
333/9  ม.9  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง   
จ.ชลบุรี  20260   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 3300 3999  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3999 ต่อ 1225-6 

 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บริษัท มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดิน (บางส่วน) ใหก้ับกลุ่มบุคคลธรรมดาจนกว่าจะครบอายุสญัญา 
▪ บจ. ซีพีเอ็น พทัยา ไดใ้หเ้ช่าท่ีดิน อาคาร และพืน้ท่ีภายในอาคารบางส่วน แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

CPNREIT เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2580 
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
13 เซ็นทรัล อุดร 

277/1-3 , 271/5  ถ.ประจักษ์ศิลปาคม                      
ต.หมากแหง้  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  41000   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 4224 9192   
โทรสาร: + 66 (0) 4224 4639 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี

14 เซ็นทรัล ชลบุรี 
55/88-89, 55/91 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง  
จ.ชลบุรี 20000   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 3300 3333  
โทรสาร: + 66 (0) 3300 3179 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บจ. เซ็นทรลัพฒันา เรียลตี ้มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดินใหก้ับ บมจ. เซ็นทรลัพฒันา และบุคคลภายนอก 
จนกว่าจะครบอายุสญัญา 

15 เซ็นทรัล ขอนแก่น 
99, 99/1 ถ.จันทร ์ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น   
จ.ขอนแก่น 40000   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 4300 1000  
โทรสาร: + 66 (0) 4300 1209 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่มี 
 

16 เซ็นทรัล เชียงราย 
99/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 57000   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 5202 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5202 0900 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี

17 เซ็นทรัล พิษณุโลก 
9/99 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 5500 0999  
โทรสาร: + 66 (0) 5500 0990 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี

18 เซ็นทรัล พระราม 9 
9/9  ถ.พระราม 9  แขวงหว้ยขวาง   
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  10320   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2103 5999  
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บจ. เซ็นทรลัพฒันา ไนน ์สแควร ์มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดินใหก้ับนิติบุคคลอื่นเป็นรายเดือนตัง้แต่เริ่ม
ระยะเวลาการเช่าไปจนกว่าจะครบอายุสญัญา 
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
19 เซ็นทรัล สุราษฎรธ์านี 

88 ม.10 ต.วัดประดู่  อ.เมือง  
จ.สุราษฎรธ์านี  84000   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 7796  3555  
โทรสาร: + 66 (0) 7796 3599 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี
 

20 เซ็นทรัล ล าปาง 
319  ถ.ไฮเวยล์  าปาง-งาว  ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง  
จ.ล  าปาง 52100   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 5401 0555  
โทรสาร: + 66 (0) 5401 0599 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บจ. เซ็นทรลัพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท ์มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดิน (บางส่วน) ใหก้ับกลุ่มบุคคลธรรมดา
จนกว่าจะครบอายุสญัญา 

21 เซ็นทรัล อุบล 
311 ม.7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี  
จ.อุบลราชธานี 34000  
โทรศพัท:์ + 66 (0) 4595 0699 
โทรสาร: + 66 (0) 4595 0600 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์  
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี
 

22 เซ็นทรัล เชียงใหม่ 
99/3 ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 5399 8999 
โทรสาร: + 66 (0) 5200 1700 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์  
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี
 

23 เซ็นทรัล หาดใหญ่ 
1520 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 7480 1555 
โทรสาร: + 66 (0) 7480 1599 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์  
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
24 เซ็นทรัล สมุย 

209, 209/1-209/2 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎรธ์านี 84140 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 7796 2777 
โทรสาร: + 66 (0) 7796 2799 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บจ. เซ็นทรลัเวิลด ์มีหน้าท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดินใหแ้ก่ กลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จนกว่าจะครบ
อายุสญัญา 

25 เซ็นทรัล ศาลายา 
99/19 99/20 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 3410 0888 
โทรสาร: + 66 (0) 3410 0899 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดิน (บางส่วน) ใหก้ับกลุ่มบุคคลธรรมดา จนกว่าจะครบ
อายุสญัญา 

26 เซ็นทรัล ระยอง 
99, 99/1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง 21000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 3301 3333 
โทรสาร: + 66 (0) 3301 3300 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี
 

27 เซ็นทรัล ภูเก็ต 
 
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล 
74-75 ม.5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต  
จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 7629 1111 
โทรสาร: + 66 (0) 7629 4000 
 
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 
199 ม.4 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต  
จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศพัท ์: +66 (0) 76603 333    
โทรสาร : +66 (0) 7629 4000 

 
 
ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: สิทธิการเช่า 
 
 
 
 
ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

 
 

▪ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดินและอาคาร ใหแ้ก่ บริษัท สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากัด  
(“CDS”) นิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวขอ้ง บมจ. เซ็นทรลัพฒันา เน่ืองจากกลุ่มผู้ถือหุน้ใหญ่ และผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของ บมจ. เซ็นทรลัพฒันา และ CDS คือ กลุ่มจิราธิวฒัน ์ 
 
 
 

▪ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดินใหแ้ก่กลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จนกว่าจะครบ
อายุสญัญา 
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
28 เซ็นทรัล เวสตเ์กต 

199, 199/1, 199/2 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่  
จ.นนทบุรี 11140 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2102 7999 
โทรสาร: + 66 (0) 2102 7900 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดิน ใหแ้ก่ บริษัท แวนเทจ กราวด ์จ ากัด (นิติบุคคล ซ่ึงมี
ความเกี่ยวขอ้งกับ บมจ. เซ็นทรลัพฒันา เน่ืองจากกลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่และผูม้ีอ  านาจควบคุมของ บมจ. 
เซ็นทรลัพฒันา และ Vantage คือ กลุ่มจิราธิวฒัน)์ 

29 เซ็นทรัล อีสตว์ิลล ์
69, 69/1, 69/2 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพรา้ว 
เขตลาดพรา้ว  กรุงเทพฯ 10230 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2102 5000 
โทรสาร:   + 66 (0) 2102 5099 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดินใหแ้ก่กลุ่มนิติบุคคลจนกว่าจะครบอายุสญัญา 

30 เซ็นทรัล นครศรี 
8, 9/8 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ +66 (0) 7580 3333   
โทรสาร: +66 (0) 7580 3399   

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี

31 เซ็นทรัล โคราช 
990, 998 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง  
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา 30000 
โทรศพัท:์ +66 (0) 4400 1555  
โทรสาร: +66 (0) 4400 1599 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี

32 เซ็นทรัล มหาชัย 
98 ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์: +66 (0) 3411 2777  
โทรสาร: +66 (0) 3411 2799 

ท่ีดิน:   กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
33 เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้

No1, Level B1, I-City, Persiaran Multimedia, 
Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. 
Malaysia 40000 
โทรศพัท:์ +60 (0) 3 5525 0099 

ท่ีดิน:   กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี

34 เซ็นทรัล วิลเลจ 
98, 98/1 หมู่5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
10540  
โทรศพัท:์ +66 (0) 2550 6555 

ท่ีดิน:   กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี

 

1.2 โครงการอาคารส านักงาน 
 
ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 

1 อาคารส านักงานลาดพรา้ว 
1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2793 6000  
โทรสาร: + 66 (0) 2541 1341 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: สิทธิการเช่า 

▪ บมจ. เซ็นทรลัพฒันา จะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชนต์อบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วง และจ่ายค่าเช่าส าหรับการเช่า
ช่วงทรพัยสิ์นรายปีและค่าเช่าครุภัณฑต์ลอดอายุสญัญาเช่า  

2 อาคารส านักงานบางนา 
587, 589 ถ.เทพรตัน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กทม 10260  
โทรศพัท:์ +66 (0) 2763 6000  
โทรสาร: +66 (0) 2399 5777 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่มี 
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 

3 อาคารส านักงานเซ็นทรลัเวิลด์ 
(ส่วนท่ีไม่อยู่ภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาวกับ
กองทุน CPNCG) 
999/9 ถ.พระราม 1  แขวงปทุมวัน   
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2640 7000  
โทรสาร: + 66 (0) 2255 9767 

อาคาร: สิทธิการเช่าช่วง ▪ กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสัญญาใหเ้ช่าช่วงอาคารส านักงาน แก่ บมจ. เซ็นทรลัพัฒนา โดยจะได้รับค่าเช่า
เป็นรายเดือนจนกว่าจะครบอายุสญัญาในปี 2583 

▪ กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ท าสัญญาให้เช่าช่วงอาคารส านักงาน และท่ีดินแก่กองทุน CPNCG  เป็นระยะเวลา 
20 ปี สิน้สุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 

4 อาคารส านักงานแจง้วฒันะ 
99, 99/9 ม.2 ถ.แจง้วัฒนะ  ต.บางตลาด   
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2101 0000  
โทรสาร: + 66 (0) 2101 1343 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี

5 อาคารส านักงาน พระราม 9 
9/9  ถ.พระราม 9  แขวงหว้ยขวาง   
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  10320   
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2103 5999  
โทรสาร: + 66 (0) 2103 5990 

ท่ีดิน: สิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บจ. เซ็นทรลัพฒันา ไนน ์สแควร ์มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดินใหก้ับนิติบุคคลอื่นเป็นรายเดือนตัง้แต่เริ่ม
ระยะเวลาการเช่าไปจนกว่าจะครบอายุสญัญา 

 

 

1.3 โครงการโรงแรม 
 

ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
1 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร ์อุดรธานี 

212-214 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแขง้  
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  41000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 42 34 3555  
โทรสาร: + 66 (0) 42 34 3550 

 

ท่ีดิน:   กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่ม ี
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
2 โรงแรมฮิลตลั พทัยา 

333/101 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง พัทยา  
จ.ชลบุรี 20260 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 38 25 3000  
โทรสาร: + 66 (0) 38 25 3001 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดิน (บางส่วน) ใหก้ับกลุ่มบุคคลธรรมดาจนกว่าจะครบอายุสญัญา 
▪ บจ. ซีพีเอ็น พัทยา ใหเ้ช่า/เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัล พัทยา แก่กองทุน CPNREIT เป็นระยะเวลา 20 ปี สิน้สุด

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2580 

 
 

1.4 โครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือเช่า 
 

ล าดับท่ี โครงการ ท่ีอยู่ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
1 เซ็นทรลั ซิตี ้เรสซิเดนซ์ 587, 589 ถ.เทพรตัน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม 10260  

โทรศพัท:์ +66 (0) 2763 6000 โทรสาร: +66 (0) 2399 5777 
ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ 
อาคาร: กรรมสิทธิ์ 

▪ ไม่มี   

 

 

1.5 โครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือขาย 
 
ล าดับท่ี โครงการ ท่ีอยู่ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 

1 เอสเซ็นท ์เชียงใหม่ 
98 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 52 08 8318 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี

2 
เอสเซ็นท ์ขอนแก่น 

199 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 43 04 3600  

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี

3 
เอสเซ็นท ์ระยอง 

89 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 33 10 0388 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี

4 
เอสเซ็นท ์วิลล ์เชียงใหม่ 

97 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 52 00 1191 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี

5 
เอสเซ็นท ์วิลล ์เชียงราย 

299 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 52 02 3588 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี
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ล าดับท่ี โครงการ ท่ีอยู่ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 

6 
เอสเซ็นท ์นครราชสีมา 

988 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 44 00 7995  

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี

7 
ฟีล พหล 34 

2098 ซ.พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม 10900 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 25 50 6874 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี

8 นิยาม บรมราชชนนี 62 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวัฒนา กทม 10170 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 21 19 4646 

ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี

 
 

2. โครงการในอนาคต 
 

2.1 โครงการศูนยก์ารค้า 
 
ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 

1 เซ็นทรลั อยุธยา ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี
2 เซ็นทรลั ศรีราชา ท่ีดิน: สิทธิการเช่า ▪ บจ.ดาราฮารเ์บอร ์มีหน้าท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินใหก้ับกลุ่มบุคคลธรรมดาเป็นรายปี  เป็นระยะเวลา 30 ปี               

สิน้สุดวันท่ี 15 มกราคม 2593  
▪ บจ.ดาราฮารเ์บอร ์ ไดท้ าสญัญาใหเ้ช่า/เช่าช่วงท่ีดินบางส่วนแก่ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา โดยจะไดร้บัค่าเช่า

เป็นรายปีจนกว่าจะครบอายุสัญญาในปี 2593  
3 เซ็นทรลั จันทบุรี ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี
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2.2 โครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือขาย 
 

ล าดับท่ี โครงการ ท่ีมาแห่งสิทธิ ภาระผูกพัน 
1 เอสเซ็นท ์อุบลราชธานี ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี

2 เอสเซ็นท ์พารค์วิลล์ เชียงใหม่ ท่ีดิน: กรรมสิทธิ์ ▪ ไม่ม ี

 

 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว (โครงการท่ีเปิดด าเนินการแล้ว) 
 

โครงการ คู่สัญญา เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ปีท่ีครบก าหนด 
เซ็นทรลั ลาดพรา้ว ผูใ้หเ้ช่าช่วง: บจ. เซ็นทรลัอินเตอรพ์ฒันา 

ผูเ้ช่าช่วง: บมจ. เซ็นทรลัพฒันา 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 2571 

เซ็นทรลั รามอินทรา ผูใ้หเ้ช่า: บจ. ห้างเซ็นทรลั ดีพารท์เมนท์สโตร  ์
ผูเ้ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

บจ. หา้งเซ็นทรลั ดีพารท์เมนทส์โตร ์(กลุ่มเซ็นทรัล) 2566 

เซ็นทรลั ป่ินเกลา้ ผูใ้หเ้ช่า: บจ. ห้างเซ็นทรลั ดีพารท์เมนท์สโตร ์                                    
ผูเ้ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

บจ. หา้งเซ็นทรลั ดีพารท์เมนทส์โตร ์(กลุ่มเซ็นทรัล) 2570 

เซ็นทรลั มารีนา  
(เดิมชื่อ เซ็นทรลั เซ็นเตอร ์พทัยา) 

ผูใ้หเ้ช่าช่วง: บจ. เซ็นทรลัพทัยา 
ผูเ้ช่าช่วง: บมจ. เซ็นทรลัพฒันา 

นิติบุคคลอื่น 2578 

เซ็นทรลั พระราม 2 ผูใ้หเ้ช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา 
ผูเ้ช่า: บจ. เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 

กลุ่มบุคคลธรรมดา 2598 
2603           

เซ็นทรลัเวิลด ์ ผูใ้หเ้ช่า: ส านักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์
ผูเ้ช่า: กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 , บมจ.เซ็นทรลัพฒันา 

ส านักงานทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษัตริย์ 2583 

เซ็นทรลั รตันาธิเบศร ์ (บางส่วน) ผูใ้หเ้ช่า: นิติบุคคลอื่น 
ผูเ้ช่า: บจ. เซ็นทรลัพฒันา รตันาธิเบศร ์ 

นิติบุคคลอื่น 2577 
2580 

เซ็นทรลั พทัยา (บางส่วน) ผูใ้หเ้ช่า: บจ. เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 
ผูเ้ช่า: บจ. ซีพีเอ็น พัทยา   

บจ.เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 2581 
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โครงการ คู่สัญญา เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ปีท่ีครบก าหนด 
เซ็นทรลั พทัยา (บางส่วน) ผูใ้หเ้ช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา 

ผูเ้ช่า: บจ. เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2  
ผูเ้ช่าช่วง: บจ. ซีพีเอ็น พัทยา  

กลุ่มบุคคลธรรมดา 2581 

เซ็นทรลั ชลบุรี (บางส่วน) ผูใ้หเ้ช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา 
ผูเ้ช่า: บจ. เซ็นทรลัพฒันา ชลบุรี 

บุคคลธรรมดา 2570 

เซ็นทรลั ชลบุรี (บางส่วน) ผูใ้หเ้ช่า: บมจ. เซ็นทรลัพฒันา 
ผูเ้ช่า: บจ. เซ็นทรลัพฒันา ชลบุรี 

บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 2570 

เซ็นทรลั พระราม 9  ผูใ้หเ้ช่า: นิติบุคคลอื่น 
ผูเ้ช่า: บจ. เซ็นทรลัพฒันา ไนน ์สแควร ์ 

นิติบุคคลอื่น 2583 

เซ็นทรลั ล าปาง  ผูใ้หเ้ช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา 
ผูเ้ช่า: บจ. เซ็นทรลัพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

กลุ่มบุคคลธรรมดา 2584 

เซ็นทรลั สมุย ผูใ้หเ้ช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
ผูเ้ช่า: บจ. เซ็นทรลัเวิลด ์ 

กลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 2586 

เซ็นทรลั ศาลายา ผูใ้หเ้ช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา 
ผูเ้ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพฒันา  

กลุ่มบุคคลธรรมดา 2587 

เซ็นทรลั ภูเก็ต เฟสติวลั ผูใ้หเ้ช่า: บริษัท สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากัด  (“CDS”) 
ผูเ้ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพฒันา  

นิติบุคคล ซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้งกับ CPN เน่ืองจากกลุ่มผูถ้ือหุน้
ใหญ่และผูม้ีอ  านาจควบคุมของ CPN และ CDS คอืกลุ่ม 
จิราธิวฒัน์ 

2599 

เซ็นทรลั ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ ผูใ้หเ้ช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ผูเ้ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพฒันา  

กลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 2599 

เซ็นทรลั เวสตเ์กต ผูใ้หเ้ช่า: บจ. แวนเทจ กราวด ์(“Vantage”) 
ผูเ้ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพฒันา  

นิติบุคคล ซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้งกับ CPN เน่ืองจากกลุ่มผูถ้ือหุน้
ใหญ่และผูม้ีอ  านาจควบคุมของ CPN และ Vantage คือ กลุ่มจิ
ราธิวฒัน ์ 

2586 

เซ็นทรลั อีสต์วิลล์ ผูใ้หเ้ช่า: กลุ่มนิติบุคคล 
ผูเ้ช่า: บมจ. เซ็นทรัลพฒันา  

กลุ่มนิติบุคคล 2587 
2588 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
ส าหรบัขอ้พิพาททางกฎหมายสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมลูส ำคัญอ่ืน 
 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)   
ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่   ชัน้ 10, 30-34  อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ 
    999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์   +66 (0) 2667 5555 

โทรสำร    +66 (0) 2264 5593  
เว็บไซตข์องบริษัท     www.cpn.co.th 

เลขทะเบียนบริษัท   0107537002443  
ปีท่ีก่อตั้ง      ปี 2523 
ประเภทธุรกิจ   พฒันาเเละใหเ้ช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่เเละประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่อง เเละ

ส่งเสริมธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ เช่น อาคารสานกังาน โรงเเรม ที่พกัอาศยั เเละ ศูนย์
อาหาร เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
(CPNCG) เเละทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ (CPNREIT) เเละ
เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมฯ เเละกองทรสัตฯ์ 

ข้อมูลหลักทรัพย ์ หุ้นสามัญของ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2538 โดยใชช้ื่อย่อหลกัทรพัย ์ “CPN” 

ทุนจดทะเบียน  2,244,000,000 บาท  
ทุนช ำระแล้ว   2,244,000,000 บาท  

(ประกอบดว้ยหุน้สามญั 4,488,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 
สอบถำมข้อมูล   เลขานุการบริษัท 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1665, 1684, 1685, 1686 และ 1687 
อีเมล     : co.secretary@cpn.co.th 
นกัลงทุนสมัพนัธ:์ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1632 และ 1688  
อีเมล      : ir@cpn.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:co.secretary@cpn.co.th
mailto:ir@cpn.co.th
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ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 

นำยทะเบียนหุ้น 
บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ + 66 (0) 2009 9999 
โทรสาร: + 66 (0) 2009 9991 
 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
หุน้กู ้CPN225A, CPN235A, CPN227A และ CPN297A  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: + 66 (0) 2626 7503   โทรสาร : + 66 (0) 2626 7542 
 
หุน้กู ้CPN21OA 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 9 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: + 66 (0) 2256 2323-8   โทรสาร : + 66 (0) 2256 2406 
 
หุน้กู ้CPN221A, CPN228A, CPN20DA, CPN21DA, CPN22DA, CPN218A และ CPN258A 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: + 66 (0) 2296 3582   โทรสาร : + 66 (0) 2683 1298 
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
หุน้กู ้CPN218A และ CPN258A 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: + 66 (0) 2296 3582   โทรสาร : + 66 (0) 2683 1298 
 
ผู้สอบบัญชี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4098 
ชัน้ 50-51 เอ็มไพรท์าวเวอร ์เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: + 66 (0) 2677 2000   โทรสาร : + 66 (0) 2677 22 
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สรุปข้อมูลท่ัวไปของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือร้อยละ 10 ขึน้ไป 
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หมายเหต ุ: บรษิัท เซ็นทรลัพัฒนา ชลบุรี จ ากดั  และบริษทั ซีพีเอ็น เลริน์นิ่ง เซ็นเตอร ์จ ากัด อยู่ระหวา่งการช า 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  แบบ 56-1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนท่ี 2  

 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น  

จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสรา้งเงินทุนที่ส าคัญดงัต่อไปนี ้ 

 
หุ้นสำมัญ 

ทุนจดทะเบียน   2,244,000,000 บาท 
ทุนเรียกช าระแลว้   2,244,000,000 บาท 
จ านวนหุน้สามญั   4,488,000,000 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ            0.50 บาท 
ราคาหุน้                               62.25 บาท 

 
หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ 1 

 

หมายเหตุ: 1 อัตราดอกเบีย้หุน้กูถั้วเฉลี่ยรอ้ยละ 2.82 ต่อปี 
2 ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูท้ัง้หมดหรือบางส่วนในวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ใด ๆ นับแต่วันทีหุ่น้กูค้รบก าหนดนบัจากวันที่ออกหุน้กู ้
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กำรด ำรงสถำนะทำงกำรเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ กำรด ำรงอัตรำส่วน ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2562 
1. จ านวนรวมของหนีส้ินต่อจ านวนรวมของส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่เกิน 2.50 เท่า 1.11 เท่า 
2. จ านวนรวมของเงินกูย้ืมต่อจ านวนรวมของส่วนของผู้ผูถ้ือหุน้ 1   
       2.1 ก่อนหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 1.75 เท่า 0.41 เท่า 
       2.2 หลงัหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 1.75 เท่า 0.37 เท่า 
3. จ  านวนรวมของสินทรพัยห์ลงัจากหกัภาระผูกพนัต่อเงินกูย้ืม      
     ท่ีไม่มีหลกัประกัน                           

 ไม่ต ่ากว่า 1.50 เท่า              4.41 เท่า 

หมายเหตุ: 1 ไม่รวมส่วนของกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั 

 
ผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุน้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ดงันี ้

 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ดงันี ้* 

 
หมายเหตุ :  

* รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
** เป็นการถือหุน้โดยครอบครวัจิราธิวัฒน ์
*** นายทะเบียนไมส่ามารถแจกแจงรายชื่อผูถื้อหุน้ในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดงักล่าวไม่มีพฤติการณท์ี่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ 
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีโดยพฤตกิำรณมี์อิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมี
นัยส ำคัญ  
บริษัท เซ็นทรลัโฮลดิง้ จ ากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒัน ์รวมถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 53 เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่โดย
พฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากมีผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 11 ท่าน 
 
ข้อจ ำกัดกำรถือครองหลักทรัพยข์องบุคคลต่ำงด้ำว 
บริษัทฯ มีขอ้จ ากัดการถือครองหลกัทรพัยข์องบุคคลต่างดา้ว (Foreign Limit) ไวร้อ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ โดย ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2562 มีบุคคลต่างดา้วถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ รอ้ยละ 24.99 ของทุนช าระแลว้ 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของงบการเงินรวม 
หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด ทัง้นี ้จ านวนเงินปันผลจ่ายจะตอ้งไม่เกินกว่า 

ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานและมี
กระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุน้ของบริษัทย่อย 
ทัง้นี ้จ านวนเงินปันผลจ่ายจะตอ้งไม่เกินกว่าก าไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย 
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รำยละเอียดกำรถือหลักทรัพยข์อง CPN โดยกรรมกำรและผู้บริหำร ในปี 2562 
 

 
หมายเหตุ : 1. ถือหลกัทรัพยโ์ดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

 

 



บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)                                                 โครงสรา้งการจัดการ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองคก์ร 
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คณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่หลากหลายที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 คนซึ่งเพียงพอต่อการก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ โดยมีองคป์ระกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระทุกท่านปฏิบัติหน้าที่และ
ให้ความเห็นดว้ยความเป็นอิสระ และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 

- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มีการ
แบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

- ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ประธานกรรมการอิสระ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัทในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีความสอดคลอ้งกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการประสานและถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้อยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสม เพื่อสรา้งความมั่นใจแก่ผูม้ีส่วยไดเ้สียต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 

- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 10 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน 

รายช่ือและต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
1.  ดร.ศุภชยั  พานิชภกัด์ิ  
คณะกรรมการบริษัท 
1.  นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน ์1  ประธานกรรมการ 
2.  นายการุณ  กิตติสถาพร 2  ประธานกรรมการอิสระ 
3.  นายไพฑูรย ์ ทวีผล   กรรมการอิสระ 
4.  นางโชติกา  สวนานนท ์ กรรมการอิสระ 
5. นายวีรวฒัน ์ ชุติเชษฐพงศ ์ กรรมการอิสระ 
6.  นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน ์1  กรรมการ 
7.  นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน ์1  กรรมการ 
8.  นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน ์1  กรรมการ 
9.  นายกอบชยั  จิราธิวฒัน ์1  กรรมการ 
10.  นายปริญญ ์ จิราธิวฒัน ์1  กรรมการ 
11.  นายปรีชา  เอกคุณากูล  กรรมการ 
หมายเหตุ:   1 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผูถ้ือหุ้น 

                         2 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ เมื่อวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์               
จิราธิวฒัน ์นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคัญของบริษัทฯ หรือกรณี
ที่ตอ้งย่ืนแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ หรือการย่ืนงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มี
อ านาจขา้งตน้คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
 
องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร 

2) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) กฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการ และข้อก าหนด  
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการ
กิจการของบริษัทฯ 

3) กรรมการตอ้งมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสตัย ์และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศใหกั้บการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ 

4) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ของบริษัทฯ โดยก าหนดใหก้รรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 
5 บริษัท 

5) กรรมการตอ้งไม่กระท าการใด ๆ  ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอือ้ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูอ้ื่น 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ใหอ้อกจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 

2) กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออกส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่ครบ
ก าหนดวาระอาจไดร้ับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ
แลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
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- ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกจากต าแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อ
หุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

- ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
3) กรรมการที่ประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัทฯ 
4) กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันไดไ้ม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระไดโ้ดยรวม

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทุกวาระแล้วตอ้งไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติ
หนา้ที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไดต้ามที่เห็นสมควรและ
ในปีที่กรรมการอิสระดงักล่าวครบก าหนดออกตามวาระคณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการกลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระต่อไปได ้
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น  (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส าคัญ 4 
ประการคือ 

- การปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) 
- การปฏิบั ติหน้าที่ ด้ว ยความระมัด ระ วั งและ รอบคอบ  (Duty of Care) มีความรับ ผิด ชอบ 

(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) 
- การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ

คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 
- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ 

ทนัเวลา และเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure) 
2) ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยุทธใ์นระยะสัน้ และระยะยาวในการด าเนินธุรกิจ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนสอดคลอ้งกับการ
สรา้งคุณค่าต่อกิจการ ผู้มีส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์เป็น
ประจ าทุกปี 

3) พิจารณาอนุมัติรายการที่ส าคัญตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและขอ้บงัคับของ
บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงระเบียบอ านาจอนุมติัด าเนินการของบริษัทฯ 

4) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ  โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยมีการน านวตักรรม
และเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมปลอดภยั 

5) ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สดัส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้คุณสมบัติที่
หลากหลายเพื่อใหเ้หมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
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กรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

7) จัดให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้นโปร่งใส เชื่อถือได ้ทนัเวลา เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามกฎเกณฑม์าตรฐาน และแนวปฏิบัติที่
เก่ียวขอ้ง 

8) จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9) จดัใหม้ีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตอ้งปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั 

10) จดัใหม้ีการด าเนินงานตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและสนบัสนุนใหม้ีการส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ใหไ้ด้
รบัทราบยึดถือปฏิบติัอย่างจริงจงั 

11) จดัใหม้ีกระบวนการที่ชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกัน 
12) จดัใหม้ีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการ เมื่อ

พบหรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตอ้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาลเห็นสมควร 

13) จดัใหม้ีนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการ
บริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 

14) จดัใหม้ีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ และก ากับดูแลใหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสงูที่มีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี 

15) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

16) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งติดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท 

17) พัฒนาความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรูใ้นการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง 

18) ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน  ปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัทฯ 
ตลอดจนสนบัสนุนใหม้ีการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอย่างแท้จริง 

19) ก ากับดูแลใหม้ีกระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกับขอ้รอ้งเรียนของผูท้ี่ประสงคจ์ะแจ้งเบาะแสหรือผู้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล 
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20) ก ากับดูแลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการรักษา
ความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพรอ้มใช้ของข้อมูล (Availability) 
รวมทัง้การจดัการขอ้มูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้
กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งในการปฏิบัติตามระบบการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

21) จดัใหม้ีการทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคลอ้งกับภาวการณ์ 
22) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจดว้ยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกดว้ยค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ 
23) ปฏิบติัหนา้ที่อื่นใดเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผูถื้อหุน้มอบหมาย 

 
บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

1) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร 

2) ดูแลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมและการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

3) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ โดยมีมาตรการดูแลให้เร่ือง
ที่ส าคญัและเป็นไปตามอ านาจด าเนินการไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4) จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อใหฝ่้ายจัดการสามารถเสนอเร่ืองและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็น
ส าคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้
อยา่งอิสระ 

5) เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์ันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการและสนบัสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัทฯ 

6) ก ากับดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
7) ก ากับดูแลใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัท

แต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการอิสระ 

1) เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ 
2) ประสานกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้

มั่นใจว่าเร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรบัทราบอย่างเหมาะสมและทันต่อ
เวลา 

3) เป็นตวัแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเก่ียวกับประเด็นดา้นการ
ก ากับดูแลและเร่ืองส าคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร รวมทั้งประสานความคิดเห็นและข้อสังเกตต่าง ๆ ของ
กรรมการอิสระเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

4) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ประธานกรรมการบริษัทมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้ในกรณีที่
ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
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กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกับการตดัสินใจของผบู้ ริหาร ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไวเ้ข้มงวดกว่า
ขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้ับ
การแต่งตัง้ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูยื้ม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว  ให้นับรวม
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
สงักัดอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
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ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้ับการ
แต่งตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
กรรมการอิสระควรใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ และพรอ้มที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรือคดัคา้นในกรณีที่มีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ทุกราย 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบา
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ช่วยพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานที่ส าคัญเฉพาะเร่ืองตามที่ได้รับ
มอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอ านาจพิจารณาตดัสินใจเร่ืองส าคญัในบางเร่ืองตามที่
คณะกรรมการบริษัทไดใ้หอ้ านาจไว ้ โครงสรา้งกรรมการชุดย่อยมีดังต่อไปนี ้
 

1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมี
องคป์ระกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และของบริษัทฯ 

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกคนมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลล าดบัที่ 1 มีความเชี่ยวชาญดา้นบญัชี 
รายช่ือและต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. นายไพฑูรย ์ ทวีผล  ประธานกรรมการ 
ประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
2545 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลบริษัท สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จ ากัด (มหาชน) 
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2555 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบบริษัท อีซี่บาย จ ากัด (มหาชน) 
2553 - 2555  ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บิ๊กซีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 

2. นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการ 
ประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบบริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2560  กรรมการตรวจสอบบริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
 

3. นางโชติกา  สวนานนท ์ กรรมการ 
ประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
2557 - 2561  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

4. นายวีรวฒัน ์ ชุติเชษฐพงศ ์ กรรมการ 
ประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2559  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรพัย ์ภทัร จ ากัด (มหาชน) 
 
หมายเหตุ: 1 บริษัทฯ มีการปรบัเพ่ิมหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหก้ ากับดูแลงานดา้นธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 
2562 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล” 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
รายงานทางการเงิน 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ให้มีความ
ถูกตอ้งครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได ้และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ
จดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2) สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยส าคัญที่เ กิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา  (ถ้ามี) โดยพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและความถูกต้อง
ครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มลู 

รายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
3) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 
บริษัทฯ 
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4) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่เก่ียวขอ้ง หรือรายการที่
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้ีความถูกตอ้งและครบถว้น 

การควบคุมภายใน 
5) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานรายการที่อาจ

ก่อใหเ้กิดการทุจริตต่อรายงานทางการเงิน 
6) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและส านักตรวจสอบภายใน เก่ียวกับระบบการ

ควบคุมภายในและเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะนัน้ 

การตรวจสอบภายใน 
7) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผลรวมถึงการเขา้ถึงขอ้มลูที่จ าเป็นส าหรบังานตรวจสอบภายใน 
8) สอบทานกิจกรรมและโครงสรา้งของส านกัตรวจสอบภายในและอนุมติักฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายใน  
9) ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกยา้ย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทัง้ใน

การก าหนดและปรบัค่าตอบแทนผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าหน่วยงานนีท้  าหน้าที่
อย่างเป็นอิสระ 

10) พิจารณาใหค้วามเห็นและใหข้อ้สงัเกตงบประมาณและอตัราก าลังของส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่าย
บริหารเป็นผูอ้นุมติั 

11) สอบทานและใหค้วามเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีและการเปล่ียนแปลงแผนงานตามผลการ
ประเมินความเส่ียงในภาพรวมขององคก์ร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยุทธข์องส านัก
ตรวจสอบภายใน 

12) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผูจ้ัดการส านกัตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับระบบควบคุม
ภายในและกระบวนการจัดการทางการเงิน 

13) พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ใหม้ี
ความสมัพนัธท์ี่เกือ้กูลกัน ไม่ซ า้ซอ้น 

14) สอบทานผลการปฏิบติังานของส านกัตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบติังานยงัคงเป็นไปตามกรอบความรบัผิดชอบ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย 

15) พิจารณาการจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบติัหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในขาด
ทกัษะบางอย่างที่จ าเป็นหรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในดว้ย เช่น ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ 

16) จดัใหม้ีการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็นประจ าทุกปี 
รวมทัง้การประเมินคุณภาพการปฏิบติังานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 
(External Quality Review) อย่างนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 
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การสอบบญัช ี
17) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพื่อให้ไดผู้้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดย

ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 
และประสบการณ์ของบุคลากรที่ไดร้ับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัช ี

18) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผูส้อบบญัชีรวมทัง้พิจารณาเหตุผลในการเปล่ียนแปลงแผนการ
ตรวจสอบ (กรณีมีการเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

19) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

20) สอบทานรายงานที่จัดท าโดยผู้สอบบัญชี เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะนัน้ 

21) พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน 
22) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือ

บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดก้ระท าความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 
306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์มื่อผู้สอบ
บัญชีไดพ้บ และด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งตอ้งรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ให้แก่
ส านกังาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

การปฏิบติัตามกฏหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
23) สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมใหบ้ริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ 

24) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการและติดตามกรณีของการไม่ปฏิบติัตาม 
25) สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกและขอ้สงัเกตจากผูต้รวจสอบ 
26) สอบทานกระบวนการส่ือสารประมวลจรรยาบรรณไปสู่พนกังานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบติัตาม 
27) รบัทราบรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจดัการและที่ปรกึษากฎหมายของบริษัทฯ เก่ียวกับประเด็นส าคัญในการ

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
28) รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณา อย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ 
29) สอบทานรายงานใด ๆ ที่จัดท าโดยบริษัทฯ ที่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
30) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยแสดงรายการตามที่

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด และใหล้งนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทัง้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
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31) ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการ
กระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร รายการหรือการกระท าดงักล่าว ไดแ้ก่ 

- รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ 
32) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขรายการหรือการกระท าที่เข้าลักษณะ

ตามข้อ31.1), 31.2) และ 31.3) ข้างตน้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร 
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามที่กล่าวขา้งตน้ต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
34) ให้ความส าคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ก าหนดเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นวาระประจ าของการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  
35) ติดตามใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดร้บัส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 

แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเลขานุการบริษัท  ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่  
บริษัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

36) ติดตาม ประเมิน และทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้สอดคลอ้งกับแนวปฏิบติัที่ดี เพื่อ
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั 

37) ส่งเสริมและใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
38) พิจารณาหรือมอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา

อย่างยั่งยืนปฏิบติั 
39) ดูแลติดตามการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารความเส่ียง 
40) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
41) หารือร่วมกับฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียงและการประเมินความ

เส่ียงทุกดา้นรวมทัง้ความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชนั 
42) หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะท างานบริหารความเส่ียง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา

และใหค้วามเห็นในรายงานความคืบหนา้การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

ความรบัผิดชอบอื่น ๆ 
43) ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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44) สอบทานกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่
ก าหนดไว ้และเสนอใหพ้ิจารณาปรบัเปล่ียนหากมีความจ าเป็น 

45) มีหนา้ที่ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
46) ก ากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  มีข้อสงสัยหรือพบ

เห็นการกระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อใหค้วามมั่นใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ 
และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

47) ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจ าเป็น 
48) สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ  3 คน โดยมี
องคป์ระกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 2 คน  
- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน 
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

รายช่ือและต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. นายการุณ  กิตติสถาพร  ประธานกรรมการ 
2. นางโชติกา  สวนานนท ์ กรรมการ 
3. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน ์  กรรมการ 
โดยมีการแต่งตัง้ที่ปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 2 คน ดงันี ้
1. นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน ์ ที่ปรกึษา 
2. นายปริญญ ์  จิราธิวฒัน ์ ที่ปรกึษา 

ทั้งนี ้ที่ปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
นอกจากนี ้หากมีการพิจารณาวาระที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย ที่ปรึกษาจะไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนแ์ละเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการและที่ปรึกษาท่านอื่นหารือกันอย่างเต็มที่ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสรรหา 
1) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองคก์รและสภาพแวดลอ้ม

ที่เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑคุ์ณสมบติัของกรรมการอิสระ 
2) ดูแลให ้โครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด ้วยผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ม ีความรูค้วามสามารถที่

หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรูค้วามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ตรงตามที่บริษัทฯ 
ตอ้งการและสอดคลอ้งกับทิศทางการด าเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย ์ โดยไม่
จ ากัดเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะดา้นอื่น ๆ  โดยพิจารณาให้มีจ านวน
กรรมการ และสดัส่วนกรรมการอิสระตามที่เหมาะสมกับขนาดขององคก์ร 
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3) พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
สมควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมติัแต่งตัง้เป็นกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

5) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายบุคคลเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีก าหนดระยะเวลา
อย่างเพียงพอก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

6) จดัใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 
7) พิจารณากลยุทธแ์ละนโยบายดา้นการบริหารทุนมนุษยแ์ละการบริหารองคก์รให้มีความสอดคลอ้งกับการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดค่าตอบแทน 
1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ใหม้ีความชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดลอ้มอื่นที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอตัรา
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียงกับบริษัทฯ โดยค านึงถึงการเพิ่มมลูค่าส่วน
ของผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

2) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ 

3) พิจารณาการก าหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืน ๆ 
1) สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาประจ า และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบไดใ้นกรณีที่พิจารณาว่าจ าเป็นและสมควรโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนสามารถพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาดว้ยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไดต้ามความจ าเป็น
และสมควร 

2) ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับภาวการณ์ และน าเสนอ
ขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั 

3) ปฏิบติัหนา้ที่อื่นใดเก่ียวกับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ  4 คน โดยมีองคป์ระกอบ
ดงันี ้

- กรรมการบริษัท 4 คน  
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

รายช่ือและต าแหน่งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
1. นายไพฑูรย ์ ทวีผล ประธานกรรมการ 
2. นายกอบชยั  จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 
3. นายปริญญ ์     จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 
4. นายปรีชา  เอกคุณากูล  กรรมการ 

   
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 

1) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสรา้งและกรอบการพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุก
ประเภทและทุกระดบัขององคก์ร 

2) ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงที่ฝ่ายบริหารจดัใหม้ีขึน้ในองคก์ร 
3) พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อระดับความเส่ียงที่องคก์รยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของ

ความเส่ียงที่องคก์รยอมรบัได ้
4) สอบทานการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององคก์รโดยค านึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุน้  ทั้งในระยะสัน้ 

และระยะยาว และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดบัความเส่ียงที่องคก์รยอมรบัได ้
5) รบัทราบถึงความเส่ียงที่ส าคัญ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารไดต้อบสนองต่อความเส่ียงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
6) มีส่วนร่วมใหค้วามเห็นในการวิเคราะหก์ลยุทธก์ารบริหารความเส่ียงประจ าปีขององคก์ร 
7) ใหท้ิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเส่ียงแก่ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
8) ก ากับดูแลการก าหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบติังานและดัชนีตวัชีว้ัดความเส่ียงที่ส าคญั 
9) รับทราบรายงานแนวโน้มความเส่ียงขององค์กรและท าให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อ

ประเด็นเก่ียวกับความเส่ียงที่ไดร้ะบุไว ้
10) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรบัทราบอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ 
11) ปฏิบติังานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้ฝ่ายจัดการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซึ่งประกอบดว้ยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในแต่
ละฝ่ายงานหลัก ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
ควบคุมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละหน่วยธุรกิจให้
เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานที่ก าหนดไว้และผนวกการบริหารความเส่ียงเข้าไปในแผนธุรกิจ สอบทานการวัดผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความเส่ียงโดยเปรียบเทียบกับช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ ส่ือสารและจัดการในเร่ืองการ
จัดตั้งและรักษาไว้ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององคก์รให้สอดคลอ้งกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
องคก์ร และรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียงอย่างต่อคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง  
 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                        โครงสรา้งการจัดการ  
 

8-16 

 

สรุปการด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 

 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน ดงันี ้

รายช่ือและต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
1. นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน ์ กรรมการ  

3. นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 
4. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 
5. นายปริญญ ์  จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1) พิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติัในเร่ืองดังต่อไปนี ้

1.1)  แผนกลยุทธใ์นการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ  
1.2)  งบประมาณประจ าปี (Annual Estimate) ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ ์
1.3)  การลงทุนโครงการต่าง ๆ หรือรายการที่ส าคญัภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.4)  กิจกรรมและการปฏิบติังานที่เก่ียวกับการควบรวมและซือ้กิจการ 
1.5)  แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
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2) ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตัง้เอาไว ้
3) ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
4) พิจารณาสอบทานและอนุมติัรายการเก่ียวกับการลงทุนและจ าหน่ายทรพัยสิ์น และรายการอื่นใดที่เก่ียวกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอ านาจที่ไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท 
5) ประเมินโอกาสและความเส่ียง ตลอดจนปัจจัยที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ และใหค้วามเห็นหรือขอ้เสนอแนะ

แก่คณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการบริษัท 
6) สนบัสนุนใหม้ีการผนึกก าลงัทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองและการแข่งขนั 
7) สรา้งเสริมความสมัพนัธ ์ตลอดจนบริหารจดัการเก่ียวกับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
8) จดัหาเงินทุนรวมถึงการกูยื้มเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
9) พิจารณาการบริหารทรพัยากรและการพฒันาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
10) ว่าจา้งที่ปรกึษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 
11) ด าเนินการหรืออนุมติัรายการอื่น ๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

 

คณะกรรมการจัดการ  

คณะกรรมการจดัการ ประกอบดว้ยกรรมการ 11 คน ดงันี ้

รายช่ือและต าแหน่งคณะกรรมการจัดการ 
1. นายปรีชา  เอกคุณากูล 1  ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน ์1  กรรมการ 

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
3. นายสทุธิภคั  จิราธิวฒัน ์1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
4. นางสาวนภารตัน ์  ศรีวรรณวิทย ์1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชีและบริหารความเส่ียง 
5. นายชนวฒัน ์ เอือ้วฒันะสกุล 1  กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการ 
6. นายเลิศวิทย ์ ภูมิพิทกัษ์ 1 กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรพัยสิ์น 
7. นางนาถยา  จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
8. ดร.ณัฐกิตต์ิ ตัง้พูลสินธนา  กรรมการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 
9. นายบุญชาน  กุลวทญัญู  กรรมการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายขาย 
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หมายเหตุ: 
1.  ผูบ้ริหารล าดบัที่ 1-6 คือผูบ้ริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งประวัติและประสบการณป์รากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเก่ียวกับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ  

1) จดัท าและน าเสนอแผนกลยุทธใ์นการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ 
2) จดัท าและน าเสนองบประมาณประจ าปี (Annual Estimate) 
3) อนุมัติงบประมาณการลงทุนและการด าเนินงานต่าง  ๆ  ของบริษัทฯ  ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการจดัการ ตลอดจนเสนอรายการลงทุนหรือรายการอื่น ๆ ที่ส าคญัแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใตร้ะเบียบอ านาจอนุมัติด าเนินการ  หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ  
ของบริษัทฯ 

4) รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผูถื้อหุน้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

5) พิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสม ่าเสมอ 

6) พิจารณาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ และส่งเสริมใหม้ีการคิดคน้นวตักรรมอย่างต่อเนื่อง 
7) รายงานการแต่งตั้งผู้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้คณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
8) พิจารณามอบอ านาจช่วงให้ผูบ้ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ

หลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรได ้
9) ส่งเสริมใหพ้นกังานและผูบ้ริหารพฒันาความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง 
10) ว่าจา้งที่ปรกึษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
11) ด าเนินการหรืออนุมัติรายการอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็น

คราว ๆ ไป 
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โครงสร้างการด าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน 

 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานเป็นกรรมการ  และรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 4 ครัง้ 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบ  
น านโยบาย กรอบการควบคุมไปด าเนินการปฏิบัติ และติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงขององคก์รให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดทิศทางและนโยบายที่ระบุไว ้
 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มีกรรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่จากทุกสาย
งานเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิน้จ านวน 5 
ครัง้ 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
ก าหนดเป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจ ครอบคลมุมิติดา้นเศรษฐกิจดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสงัคมตามหลักการเปิดเผย
ข้อมูลและกรอบตามแนวทางในระดับประเทศและระดับโลก ทบทวนนโยบายกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน ข้อก าหนด ระบบ
มาตรฐาน แนวทางในการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
มีผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ และผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรพัยสิ์นเป็นประธาน มี 
ผู้บริหารจากสายงานดังกล่าวและฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการ  และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 3 ครัง้ 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
ถ่ายทอดและขับเคล่ือนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและ ส่ิงแวดล้อม  การด าเนินงานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสาธารณูปโภค สภาพแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพยสิ์น ผู้บริหารจากสายงานสนับสนุน และพนักงานปฏิบัติการเป็นกรรมการ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในประเด็นที่
เก่ียวขอ้ง โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 12 ครัง้ 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
ส่งเสริม สนบัสนุน กิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการท างานของลกูจา้งและบุคคลภายนอกที่เขา้มาปฏิบติังาน หรือเขา้มา
ใช้บริการในบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดรอ้นร าคาญและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย 
อนัเนื่องจากการท างาน รวมถึงการขบัเคล่ือน ยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในองคก์รให้สอดคลอ้ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการซีเอสอาร ์
ในปี 2562 ไดย้กเลิกคณะกรรมการซีเอสอาร์ โดยผนวกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการซีเอสอารใ์นการ
ด าเนินงานของทีมผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการเงิน บัญชีและบริหารความเส่ียง ในการ
ด าเนินงาน ผลักดัน และอนุมัติกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดเพื่อชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานในนามซีพีเอ็นอาสา ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน และสรา้งคุณค่าร่วมกับชุมชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะดับองคก์ร 
มีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน และมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่และผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็น 
กรรมการ มีผูบ้ริหารสงูสดุของฝ่ายบริหารทุนมนุษยแ์ละพฒันาองคก์รเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ และรายงานต่อคณะ 
กรรมการสรรหาและกหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 12 ครัง้ 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
ก าหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าเก่ียวกับแผนงานดูแลพัฒนาและสรา้งความผูกพันบุคลากรอย่าง
ใกลช้ิด พรอ้มทัง้ถ่ายทอดอย่างเป็นล าดบัชัน้ 
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เลขานุการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู ้ ความสามารถและมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วย
สนับสนุนการท างานที่เก่ียวขอ้งให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งนางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประวติัและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเก่ียวกับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” โดยมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดา้นเลขานุการบริษัทดงันี ้

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนงัสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ และรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3) จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ไดร้ับ
รายงานนัน้ 

4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

5) ใหค้ าแนะน าในการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

6) เป็นศูนยก์ลางการติดต่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารระหว่างกรรมการผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ 
7) ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการและผูถื้อหุน้ 
8) ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลตามระเบียบและ

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 
9) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
10) จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความส าเร็จในการปฏิบติังานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปัจจยัแวดลอ้มอื่นที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบ
กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียงกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนมีการน าผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดท าโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจ าทุกปี 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2562 มีวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีอัตรา
โครงสรา้งค่าตอบแทน ดงันี ้

 
 
ค่าตอบแทนประจ าไตรมาส ค่าเบีย้ประชุมในปี 2562 และเงินโบนสัตามผลประกอบการของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการไดร้ับ
จากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 28,966,000 บาท โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชนอ์ื่นใดในรูปแบบอื่น 
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หมายเหตุ : 1 โบนัสประจ าปี 2562 จ่ายใหแ้ก่กรรมการในไตรมาส 1/2563
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการแต่งตั้งกรรมการบางท่านของบริษัทฯ ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อสรา้งความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สียว่าคณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้เงินลงทุน
ของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น 
 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยในปี 2562 มีดงันี ้

 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ 

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิ ดชอบที่ได้รับ
มอบหมายสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียงกับบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ ยงัพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้อง
กับวิสยัทศันพ์นัธกิจ และแผนกลยุทธป์ระจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลักดนัให ้CEO และผูบ้ริหารสร้างความมั่นคงและ
เติบโตใหแ้ก่องคก์รในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ค่าตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบติังานของ CEO เป็นประจ าทุกปี เพื่อน าผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ CEO 
ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสส าหรับผลการด าเนินงานระยะสั้น  นอกจากนี ้ ส าหรับผลการด าเนินงานระยะยาว   
บริษัทฯ ยงัจดัให้มีค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกับผลการปฏิบัติงานในระยะยาวรวมถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อจูงใจให้  
CEO มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ อย่างยั่งยืน 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง: CEO พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสูงเป็นรายบุคคลเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อน าผลประเมินดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงในรูปแบบของเงินเดือน
และโบนสั 

ค่าตอบแทนที่ใหแ้ก่ผูบ้ริหารในปี 2562 มีดงันี ้
- เงินเดือนและโบนัส: บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ส าหรบัผูบ้ริหาร

จ านวน 20 คน รวมทั้งสิน้ 236,625,886.75 บาท 
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- เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ: บริษัทฯ ไดส้มทบเงินเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้ริหารจ านวน 20 คน 
รวมทั้งสิน้ 12,377,340.90 บาท 

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”): ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่  4 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติโครงการ EJIP เพื่อสนับสนุนให้
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท  และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรไว้กับ   
บริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี (รวม Silent Period) โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 ถึง 30 เมษายน 2567 ผูท้ี่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะตอ้งเป็นพนักงานในระดบัต าแหน่งผูอ้  านวยการขึน้ไป 
ถึงระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอายุงานในบริษัทฯ ไม่ต ่ากว่า 2 ปี และมีผล
ประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก าหนด โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนของผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการในอัตรารอ้ยละ 5 ของเงินเดือน (Base Salary) จนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลาสมทบเงินเข้าโครงการ 
และบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเงินเท่ากับจ านวนที่ผู้ร่วมโครงการถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือนจนครบก าหนด
ระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ในปี 2562 มีผูบ้ริหารเข้าร่วมโครงการ จ านวน 55 ราย บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินสมทบทั้งสิน้ 
6,327,595.50 บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษัทย่อย เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานสอดคลอ้งกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อย ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนที่เป็น
ตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น 

รายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยในปี 2562 มีดงันี ้
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บุคลากร 

บริษัทฯ มีจ านวนพนกังานทัง้สิน้ 5,082 คน ในปี 2562 การเปล่ียนแปลงของจ านวนพนกังานสอดคลอ้งกับทิศทางการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหม้ีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทัง้มีการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในหัวข้อ การบริหารจัดการและสรา้งความผูกพันกับ
บุคลากร” ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่มีนยัส าคัญ 
 
การบริหารจดัการและสร้างความผกูพนักบับุคลากร 

บริษัทฯ ก าหนดแผนงานการบริหารจัดการและสรา้งความผูกพันกับบุคลากร โดยยึดมั่นในหลักการดูแลและปฏิบัติต่อ
บุคลากรอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาล และสิทธิมนุษยชน (รายงานในรายงานประจ าปี 
หนา้ 191) โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นองคก์รในหวัใจพนักงาน หรือ Employer of Choice และด าเนินงานตามแผนงานบริหาร
จดัการ 3 ดา้น ดงันี ้

1. การสรรหาและการรกัษาบุคคลากร 

บริษัทฯ ตั้งมั่นและด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลในทุกแนวปฏิบติั โดยเฉพาะในการสรรหาบุคลากรเพื่อเขา้ท า งานกับ
บริษัทฯโดยเนน้ความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสให้กับทุกคน ทุกเพศสภาพ ทุกเชือ้ชาติโดยไม่แบ่งแยกพืน้ฐานของแต่ละ
ปัจเจกบุคคลและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความหลากหลายในช่วงอายุ การศึกษา เพศสภาพ 
และถ่ินฐานที่พักอาศัย มีสดัส่วนกลุ่มบุคลากรที่อายุต ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 27 และกลุ่มบุคลากรที่อายุมากกว่า 50 ปี 
คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของจ า นวนพนกังานทัง้หมด โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดด้ าเนินการประชาสมัพันธแ์บรนดเ์ซ็นทรัลพฒันาใน
ฐานะแบรนดผู์้ประกอบการนายจา้งที่สรา้งคุณค่าร่วมกับพนกังาน (Employer Brand) ใหเ้ป็นที่รูจ้กัในวงกว้าง ผ่านทางส่ือ
โซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุค้ (Facebook) ลิงก์อิน (LinkedIn) แชทบอท (Chatbot) สมัครและสัมภาษณ์งานทันที (Walk in 
Interview) สมัภาษณง์านนักศึกษาในสถานศึกษาโดยตรง (On Campus Interview) เป็นตน้ และไดป้รบัแนวทางในการส า 
รวจความพึงพอใจต่อแบรนดเ์ซ็นทรัลพัฒนาในฐานะการเป็นองคก์รในหัวใจในกลุ่มผู้สนใจสมัครงานโดยให้สอดคลอ้งกับ
กลุ่มเซ็นทรลั ซึ่งจะด าเนินการภายในปี 2563 

ในปี 2562 บริษัทฯ ท าการว่าจ้างพนักงานใหม่ทั้งสิ้นจ านวน 728 คน แบ่งเป็นการรับสมัครตามช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างตน้ มุ่งเน้นการรับสมัครพนักงานใหม่ที่มีภูมิล าเนาตามภูมิภาค อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงาน
โอนยา้ยกลบัภูมิล าเนาบา้นเกิด พบว่ามีจ านวนพนกังานขอโอนย้ายไปโครงการใหม่ 1 แห่ง คือ เซ็นทรลั วิลเลจ คิดเป็นรอ้ย
ละ 31 ของจ านวนพนักงานทั้งหมดในโครงการดังกล่าว นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้พนักงานจากต่างบริษัทในกลุ่มเซ็น
ทรัลสามารถโอนย้ายมาท างานในบริษัทฯ ได้ภายใต้โครงการ “Fluid Career Growth” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึน้เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการให้โอกาสแก่พนักงานภายในองคก์ร ในการเลือกสายทางเดินอาชีพ (Career Path) ตามที่ตน
ปรารถนารวมถึงเพิ่มช่องทางแก่ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resources) ในการสรรหาผูท้ี่จะมาด ารงต าแหน่งว่างลงจาก
พนกังานภายในบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยเร่ิมตน้ส ารวจในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 มีผูร่้วมตอบแบบส ารวจจ านวน 
827 คน หรือรอ้ยละ 16 ของพนักงานทั้งหมด พบว่ามีผู้สนใจโอนย้ายไปท างานสายงานอื่นที่ไม่ใช่สายงานปัจจุบันคิดเป็น
รอ้ยละ 39 และยงัคงสนใจท างานสายงานปัจจุบนัคิดเป็นรอ้ยละ 61 
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ส าหรับปี 2562 มีพนักงานโอนย้ายข้ามบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัทอื่นภายในกลุ่มเซ็นทรัล จ านวน 34 คน โดยมี
พนักงานที่โอนย้ายจากบริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัลมายังบริษัทฯ จ านวน 28 คน หรือรอ้ยละ 82 ของพนักงานที่ขอโอนย้าย
ทั้งหมด และมีพนักงานที่โอนย้ายจากบริษัทฯ ไปยังบริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัลจ านวน 6 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18 ของ
พนกังานที่โอนยา้ยทัง้หมด 

โครงการสรรหาและการวางแผนจดัการอตัราก าลังคนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 

- โครงการ Work Integrated Learning หรือ WIL โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการท างานจริงใน
ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (มจพ.) ด าเนินการต่อเนื่อง
ในรุ่นที่ 2 จ านวน 14 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2564 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขัน้สูง (ปวส.) เขา้ปฏิบติังานจริงกับบริษัทฯ ควบคู่กับการศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรีเป็นเวลา 3 ปี นกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการจะไดร้ับประสบการณ์จากการท างานจริงพรอ้มประยุกต์
ประสบการณ์ที่ได้ในการเรียนกับอาจารยป์ระจ ารายวิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับการใช้จริงใน
อุตสาหกรรม รวมทั้งไดร้ับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการดา้นการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่
ทั่วไป นบัถึงปัจจุบนัมีนกัศึกษาจากโครงการดงักล่าวเขา้ร่วมงานกับบริษัทฯ แลว้จ านวน 12 อตัรา 

- โครงการผูบ้ริหารรุ่นใหม่กลุ่มเซ็นทรัล หรือ Central Group Management Associate (MA) โครงการสรา้งผูบ้ริหาร
รุ่นใหม่จดัโดยกลุ่มเซ็นทรัล เปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมท างานจริงและสรา้ง
โอกาสการเติบโต อย่างรวดเร็วในสามกลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มคา้ปลีก กลุ่มบริหารอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มการ
บริหารแบรนด ์ซึ่งด าเนินการมาแลว้เป็นปีที่  5 ปัจจุบันมีพนักงานจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการหมุนเวียน
งานในบริษัทฯ แลว้ทัง้สิน้ 12 คน 

- โครงการผู้จัดการทั่ วไปฝึกหัด (General Manager Trainee หรือ GM Trainee) โครงการรับสมัครและพัฒนา
ผูบ้ริหารในระดบัผู้จดัการศูนยก์ารคา้จากพนักงานภายในเพื่อรองรับแผนกาขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งด าเนินการ
ต่อเนื่องนับจากปี 2550 ผู้ที่สนใจในโครงการดังกล่าวจะตอ้งผ่านกระบวนการคัดกรอง  3 รูปแบบ คือ การสอบ
ขอ้เขียน การสอบสมัภาษณ ์และการสอบประเมินภาวะผูน้ า ภายหลงัผ่านการคดัเลือกบุคลากรจะไดร้บัการพัฒนา
อบรมในรูปแบบห้องเรียน ทั้งในดา้นความรูเ้ร่ืองงาน กระบวนการ และการพัฒนาภาวะผู้น าและรูปแบบการลง
ปฏิบัติหน้างานจริงในสาขาโดยมีผู้จัดการทั่วไปประจ าสาขาเป็นพี่เลี้ยงสอน โดยในปี 2562 มี GM Trainee ใน
โปรแกรมทัง้สิน้จ านวน 8 คน จากการรบัสมคัรภายใน 7 คน และโอนยา้ยภายในกลุ่มเซ็นทรลัจ านวน 1 คน 

- โครงการต่ออายุการท างานของบุคลากรที่ใกลเ้กษียณเป็นรายปีหรือราย 2 ปี ขึน้อยู่กับความจ าเป็นของงานและ
ความเต็มใจร่วมกันทัง้ฝ่ายลกูจา้งและนายจา้ง ซึ่งปัจจุบนัมีบุคลากรในโครงการดงักล่าวจ านวน 10 คน 
 

2. การพฒันาผู้น าและการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

บริษัทฯ เนน้การพฒันาบุคลากรใหเ้รียนรูต้ามแนวทาง 70:20:10 โดยก าหนดหลักสตูรการพฒันาออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
ความรูด้า้นการบริหารและจดัการ ความรูเ้ฉพาะสายงาน การพฒันาความเป็นผูน้ า และอื่น ๆ โดยในปี 2562 ด าเนินการตาม
แผนการจดัการอบรมทัง้สิน้ 579 หลกัสตูร เป็นหลกัสตูรการอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสร์อ้ยละ 7 ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.5 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 มีบุคลากรเขา้อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ทัง้การอบรมในหอ้งเรียนและการอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้
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รอ้ยละ 3 จากปี 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมโดยรวมเท่ากับรอ้ยละ 92 (คงที่เมื่อเทียบกับปี 
2561) และจ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉล่ียของบุคลากร เท่ากับ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ลดลงจากปี 2561 ที่รอ้ยละ 10 ซึ่งเป็นไป
ตามแผนงานในการเพิ่มการพฒันาผ่านช่องทางอื่นใหม้ากขึน้ 
 

 
1) การจัดท าแผนพัฒนาความก้าวหน้ารายบุคคล บริษัทฯ เตรียมความพรอ้มรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ จึงได้

ด าเนินโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและความสามารถโดดเด่น
ตัง้แต่ระดบัเจา้หนา้ที่อาวุโสถึงระดบัผูจ้ดัการอาวุโส จ า นวน 163 คน โดยก าหนดใหบุ้คลากรแต่ละท่านในโครงการ
ดงักล่าวพฒันาแผนการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพรายบุคคล (Individual Career Development Plan: ICDP) 
ใชแ้นวทางในการพฒันาบุคลากรแบบ 70:20:10 ซึ่งพบว่าในปีที่ผ่านมา หลกัสตูรที่บุคลากรตอ้งการพฒันาตนเอง
สามอันดับแรก คือ ภาวะผู้น า การคิด วิเคราะห ์และความรูเ้ฉพาะสายงาน นอกจากนั้นยังมีการติดตามความ
คืบหน้าการพัฒนาบุคลากรแต่ละท่านจากแผนการพัฒนาที่ก าหนดไว้ทุก ๆ ไตรมาส ในปี 2562 โครงการพัฒนา
ความกา้วหนา้ในอาชีพมีการด าเนินการติดตามให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการดงักล่าวไดพ้ฒันาตามแผนที่ก าหนด
ไวคิ้ดเป็นรอ้ยละ 86 ของพนกังานกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

2) การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาพนักงานและผู้บริหารที่เป็นหัวหน้างานให้มีความสามารถในการ
บริหารคนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น บุคลากรประจ า สาขาตัง้แต่ระดบัจดัการถึงผูจ้ัดการ
ทั่วไป และบุคลากรที่ประจ า ส า นกังานใหญ่ตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผูอ้  า นวยการถึงผูอ้  านวยการ รวมจ านวนทัง้สิน้ 268 
คน โดยใชผ้ลการประเมินศกัยภาพภาวะผูน้ าแบบ 360 องศาซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นจากบุคคล
รอบข้างของกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ตัวกลุ่มเป้าหมายเอง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใตบ้ังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาหัวข้อที่แต่ละคนควรพัฒนาเพิ่มเติม โดยคุณลักษณะของการเป็นหัวหน้างาน 7 ประการที่ใช้ในการ
ประเมินศกัยภาพประกอบดว้ย 
- ความสามารถในการควบคุมอารมณแ์ละการกระท าของตนเอง 
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- การเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพโดยมอบหมายความรบัผิดชอบใหท้ีมงาน 
- การสอนงานและการพฒันา 
- ความสามารถในการใหค้ าช่ืนชมที่จริงใจแก่พนักงาน 
- การเปิดใจรบัฟัง 
- การสรา้งบรรยากาศการท างานเป็นทีมงาน 
- ความสามารถในการปรบัตวัและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการท างาน 
ส าหรบัวิธีการพัฒนานัน้แบ่งออกเป็น การเรียนรูใ้นห้องเรียน การเรียนรูด้ว้ยตนเองแบบ Micro Learning ผ่านทาง
แอปพลิเคชนั และการเรียนรูแ้บบตวัต่อตวัผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งผลการเข้าร่วมทั้งสามช่องทาง ไดแ้ก่ รอ้ย
ละ 70 รอ้ยละ 39 และรอ้ยละ 41 ตามล าดับ โดยผลที่ไดจ้ะน าไปปรับปรุงการด าเนินโครงการดังกล่าวในปีถัดไป 
หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายไดเ้ข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาตามที่บริษัทฯ  ก าหนดเป็นที่เรียบรอ้ยและด าเนินการ
พฒันาดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงมีการประเมินศกัยภาพภาวะผู้น าแบบ 360 องศาอีกครัง้เพื่อส ารวจผลจากการ
พฒันาเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนการเขา้โปรแกรม 

3) การพฒันาสมรรถนะบุคลากรโดยด า เนินการจดัท า แผนงานอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ในการท างาน
ใหท้นัสมยัและตรงกับความตอ้งการขององคก์รมากขึน้ มีการหารือและปรับแผนพฒันาฉบบัเดิมกับหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อให้ทันสมัยตอบโจทยล์ักษณะงานและกลุ่มพนักงานที่เปล่ียนไปโดยระบุหลักสูตรการอบรมแยกตาม
หน่วยงานและตามบทบาทของงาน (Job Role) ก าหนดระยะเวลาที่พึงอบรมตั้งแต่เร่ิมงานกับองค์กรจนถึง
ระยะเวลารอบปีตามก าหนด มีการประเมินและติดตามตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อบุคลากรเติบโตใน
ต าแหน่งที่ก าหนดก็จะไดร้บัการอบรมภาวะผูน้ าและการอบรมโครงการ People Manager ต่อไป โดยไดด้ าเนินการ
จดัท าแผนงานแลว้เสร็จที่รอ้ยละ 93 จากหน่วยงานทัง้หมด 

4) การพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร ในสายงานบริหารทุนมนุษยแ์ละพัฒนาองคก์รมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาทีมงานที่ดูแลบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ รองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงองคก์รที่ก าลังเกิดขึน้ โดยให้บุคลากรที่เก่ียวข้องในระดับหัวหน้างานเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคลชั้นคุณวุฒิ  จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
(PMAT) ซึ่งเป็นสถาบนัที่ให้การรบัรองมาตรฐานวดัระดบัคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลในปี 2562 บุคลากรของ
บริษัทฯ ที่เข้ารับการประเมินและผ่านการรับรองคิดเป็นรอ้ยละ 67 (4 จาก 6 ท่าน) ส าหรับบุคลากรที่เข้ารับการ
ประเมินและยังไม่ไดร้ับการรับรองจะไดร้ับการพัฒนาตามแผนงานอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ในการ
ท างานของฝ่ายบริหารทุนมนุษยฯ์ ต่อไป 

5) การเตรียมบุคลากรให้มีทักษะดา้นดิจิทัล เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี โดยจัดอบรมและแบ่งปันความรูท้างดา้นนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ในธุรกิจคา้ปลีกให้กับ
บุคลากรที่สนใจและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจ านวน 5 ครัง้ มีจ านวนผูส้นใจเขา้ร่วมรบัฟังจ านวนทัง้สิน้ 258 คน มีการ
ประเมินผลภายหลงัการเขา้รบัการอบรมและส ารวจไอเดียที่สามารถต่อยอดในการท างานไดจ้ริงภายหลงัการอบรม 
นอกจากนัน้ยังไดพ้ัฒนาแอปพลิเคชนัเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานทั้งในการท างานของแต่ละสายงาน
และการท าธุรกรรมภายในองคก์ร เช่น การขอเบิกสวัสดิการ การขออนุมติังบประมาณ และการสั่งซือ้/จัดจ้าง และ
การเบิกจ่ายทางดา้นการเงิน เป็นตน้ 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  โครงสรา้งการจัดการ 
 

8-30 

 

6) มอบทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนต่อวุฒิปริญญาโทของทางกลุ่ม
เซ็นทรลัไดม้ีผลผูกมดั 2 ปี ผูท้ี่ผ่านการคดัเลือกจะตอ้งสอบสัมภาษณกั์บคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาใน
ดา้นทัศนคติและความมุ่งมั่นในการน าความรูม้าใช้ในการพัฒนาตนเอง บริษัทฯ และสังคมต่อไป ในปี 2562 มี
บุคลากรที่ไดร้บัทุนเรียนต่อปริญญาโททัง้สิน้จ านวน 4 คน รวมเป็น 13 คนนบัแต่มีการเปิดใหทุ้นตัง้แต่ปี 2559 

7) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ช านาญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเฉพาะดา้น เช่น งานเทคนิค งานระบบงานการ
ให้บริการ และงานบริหาร โดยด าเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญพิเศษดังกล่าวภายใตโ้ครงการ “ศูนยค์วามเป็นเลิศ 
หรือ Center of Excellence” เพื่อเตรียมความพรอ้มในการจัดการองคค์วามรู้องคก์รและถ่ายทอดสู่บุคลากรที่มี
ศักยภาพ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวไดจ้ัดหลักสูตรและเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญทัง้  5 ท่าน ไดถ่้ายทอดองคค์วามรูใ้หกั้บ
พนกังานที่เก่ียวขอ้ง 

8) การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรภายใต้โครงการ “ดรีมทีม โปร และดรีมทีม มินิ”  (Dreamteam Pro and 
Dreamteam Mini) ซึ่งด าเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่  9 และมีการปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงองค์กรในทุกปี เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ  ได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอ
กระบวนการในการปรับปรุงและน าเสนอแนวคิดใหม่ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  และส่งเข้าประกวดเพื่อน าไป
ขยายผลทั่วทัง้องคก์รบนพืน้ฐานแนวคิดแบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ แบ่งลกัษณะโครงการออกเป็น 2 ระดับ 
คือ ดรีมทีม โปร ส าหรบัโครงการที่แกปั้ญหาเชิงวิเคราะหห์าสาเหตุบนหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) และ 
QC Story และดรีมทีม มินิ ส าหรบัโครงการที่เนน้แก้ปัญหาแบบเร่งรดั ท าไดท้นัที (Quick Win) บนพืน้ฐานแนวคิด
แบบไคเซน (Kaizen) ลด เลิก และเปล่ียนกระบวนการเพื่อผลลพัธท์ี่ดี โดยบุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการจะไดพ้ัฒนา
ตนเองผ่านการอบรมในหลักสูตรการบริหารงานคุณภาพ หลักการ Kaizen PDCA และ QC Story เพิ่มทักษะการ
เลือกหัวข้อปัญหาการวิเคราะหท์างการเงินเบือ้งตน้ ฝึกทักษะการท างานเป็นทีมและการคิดเชิงสรา้งสรรค์ ในปี 
2562 ได้ก าหนดเป้าหมาย คือ ลดค่าใช้จ่าย (Cost) ลงให้ได้ร้อยละ 20 เมื่อเทียบจากที่ใช้ไปในปี 2561 ทั้งนี ้
ผลสมัฤทธิ์โครงการ คือ มีพนกังานร่วมส่งโครงการทั้งสิน้ จ านวน 156 กลุ่ม เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้รอ้ยละ 56 เเละจาก
การน าเสนอโครงการทัง้หมด (เฉพาะที่ผ่านการคัดเลือก) พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายดา้นสาธารณูปโภค เช่น ค่า
พลงังานไฟฟ้า น า้ประปา และค่าบ ารุงรกัษา รวมไปถึงการลดตน้ทุน วตัถุดิบ และลดการใชก้ระดาษ คิดเป็นมูลค่า
กว่า 3 ลา้นบาทต่อปี ค านวณเป็นผลตอบแทนการลงทุนในดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ท่ากับรอ้ยละ 436 

 
3. การเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1) การบริหารจัดการและประเมินผลงาน บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานค่างานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามแผนงานที่ก าหนด โดยใชเ้คร่ืองมือและแนวทางการจัดกลุ่มต าแหน่งงานของกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องจากปี 2561 
เพิ่มเติมในส่วนโครงสรา้งต าแหน่งงานในปี 2562 แลว้เสร็จตามแผน และเตรียมความพรอ้มเพื่อใหท้ างานในระบบ
สารสนเทศทางด้านการบุคคลระบบใหม่ชื่อ “CNext” ที่จะเปิดใช้ในปี 2563 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ยังคงระบบการ
ประเมินผลงานพนักงานในสองมิติ คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีตามดัชนีชีว้ัดระดับองคก์รระดับฝ่ายและ
ระดบัแผนกลดหลั่นตามล าดบั และประเมินผลพฤติกรรมรายครึ่งปีที่สอดคลอ้งกับค่านิยมองคก์ร I•CARE โดยผล
ประเมินที่ไดจ้ะน ามาใช้ในการพิจารณาปรบัเงินเดือนและโบนัสประจ าปี รวมทัง้ใชป้ระกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่งและการจัดเตรียมแผนพฒันารายบุคคลในปีถัดไปต่อไป ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดท้ าการศึกษาแนวคิดการ
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ท างานแบบอไจล ์- Agile และการใช้เคร่ืองมือโอเคอาร-์ OKR: Objectives & Key Results ในการขับเคล่ือนและ
พัฒนาตนเอง ทีม และองคก์รไปสู่เป้าหมายองคก์รเดียวกัน โดยไดเ้ร่ิมทดลองใช้เคร่ืองมือ OKR ในหน่วยงานน า
ร่อง 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษยแ์ละพัฒนาองคก์ร ฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และบางแผนกในฝ่ายการตลาด ในลกัษณะผสมผสานระหว่างตัวชีว้ัดแบบเดิมและ OKR จากการประเมิน
ผลสมัฤทธิ์และข้อมูลป้อนกลับจากทั้ง 3 หน่วยงานส่งผลให้บริษัทฯ เห็นชอบที่จะใหบ้างฝ่ายใช ้OKR เต็มรูปแบบ
ในการขบัเคล่ือนแผนงานในปี 2563 

2) การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มส านกังานภายใตโ้ครงการ “สมารท์ออฟฟิศ - Smart Office” เพื่อใหบุ้คลากรไดท้ างาน
ในบรรยากาศที่ทันสมัย คล่องตัว ตรงกับลักษณะงาน และไลฟ์สไตลม์ากขึน้ ก าหนดเสร็จภายในปี 2564 (ขยาย
จากก าหนดเดิม 1 ปี) โดยทยอยปรับปรุงทั้งออฟฟิศส านักงานใหญ่และออฟฟิศพนักงานประจ าสาขา ในปี 2562 
ไดท้ าการปรับปรุงสถานที่ท างานในส านกังานใหญ่แลว้เสร็จรอ้ยละ 100 ตามแผนโดยเปิดโอกาสใหแ้ต่ละฝ่ายได้
ระดมความคิดในการปรบัปรุงออฟฟิศของฝ่ายตน บนพืน้ฐานการท างานอย่างชาญฉลาด - Work Smart เพื่อตอบ
โจทย์ลักษณะงานของแต่ละฝ่ายที่แม้จะแตกต่างกันแต่อยู่บนพื ้นฐานเดียวกัน คือ I•CARE โดยปรับเปล่ียน
เฟอรน์ิเจอรใ์นที่ท างานใหถู้กหลกัสรีระศาสตรแ์ละทนัสมยั จดัวางโต๊ะท างานแบบไรฉ้ากกัน้ เปิดโล่ง จดัสรรพืน้ที่โค
เวิร์กกิ้งสเปซ เพื่อรองรับการท างานแบบอไจล์ที่เน้นการส่ือสารของทีม  จัดมุมสงบเงียบส า หรับการท างานที่
ตอ้งการสมาธิ จดัมมุก่ึงนั่งเล่นส าหรบัการประชุมแบบไม่เป็นทางการจัดเคานเ์ตอรบ์ารเ์พื่อรองรับการรับประทาน
อาหารร่วมกันจัดโต๊ะตีปิงปองเพื่อออกก าลังกายที่สามารถแปลงเป็นโต๊ะประชุมไดเ้มื่อตอ้งการ มีการปรับระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น สญัญาณอินเทอรเ์น็ตไรส้าย เคร่ืองคอมพิวเตอร ์และโปรแกรม เพื่อใหเ้หมาะกับการท างาน
ที่เคล่ือนที่และเปล่ียนสถานที่ท างาน ปรบัระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้สามารถประชุมทางไกลเชื่อมต่อ
ไดท้ัง้หน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร เปล่ียนการจองหอ้งประชุม และการแจ้งซ่อมภายในออฟฟิศผ่านแอป
พลิเคชนั และคิวอารโ์คด้ เป็นตน้ 

3) การปรับปรุงกระบวนการท างานทางดา้นการจัดการและบริหารบุคลากร และการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
ท างานโดยด าเนินการศึกษาและปรบัปรุงโครงสรา้งเงินเดือนและสวสัดิการพนักงานให้มีความยืดหยุ่นตรงตามไลฟ์
สไตลแ์ละความตอ้งการของพนักงานมากขึน้ เช่น ปรับสวัสดิการเดินทางให้ครอบคลุมการเดินทางโดยเคร่ืองบิน
โดยสารในทุกต าแหน่งงานเพิ่มเติมการท าประกันสุขภาพส าหรับคนในครอบครัว  ขยายผลประโยชน์การประกัน
กลุ่มกับโรงพยาบาลพันธมิตร และท าข้อตกลงพิเศษเพื่อพนักงานกรณีท าประกันสุขภาพและประกันชีวิต 40 โรค
เส่ียง เป็นตน้  
ในดา้นการน าเทคโนโลยีมาปรับใช ้ ไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อรองรับการท างานแบบ Smart Office ทัง้ส าหรบัการ
ท าธุรกรรมส่วนตัวของพนกังาน เช่น การเบิกจ่ายสวัสดิการ ผ่านระบบ Smart Expense การขออนุมติังบประมาณ 
และท า บันทึกภายในแบบไรก้ระดาษ หรือ e-memo และแอปพลิเคชันส าหรับการท างาน เช่น การขออนุมัติการ
ขายพืน้ที่ส าหรับพนักงานขาย หรือ Smart Sale ซึ่งสามารถลดเวลาในการพิจารณาอนุมัติสัญญาจากเดิมได้ถึง
รอ้ยละ 95 ของการท าสญัญาใหม่ทัง้หมด การขออนุมติังบประมาณทางดา้นการตลาด หรือ Marketing Proposal 
โดยสิน้ปี 2562 พบว่าเวลาที่ใชใ้นการอนุมติัดีขึน้ไม่พบขอ้เสนอที่รออนุมติัเกิน 1 เดือน และการน าระบบสารสนเทศ
ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการแลกของรางวัล และการช าระเงิน POS-Point of Sale ให้กับพนักงานและ
พนกังานว่าจา้งชั่วคราว 
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4) การค านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัทฯ ค านึงถึงเพื่อวัดประสิทธิผลขององคก์ร โดย
พนกังานประจ ารวมทัง้พนักงานรับเหมาช่วงตอ้งยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนา
มยัของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ไดเ้ตรียมความพรอ้มองคก์รเพื่อขอรบัรองมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยในการท างาน ISO 45001 ใน 3 โครงการ (เพิ่มเติมจากแผนที่ก าหนด 1 โครงการ) คือ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล 
พระราม 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 9 และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล มหาชยั และด าเนินการตามกฎหมายก าหนด
ในการจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้ในระดับองคก์รและใน
ระดับสาขาตามล าดับ มีจ านวนพนักงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทั้งสิน้ 340 คน โดยแยกเป็นตัวแทนนายจ้าง
จ านวน 189 คน และเป็นตวัแทนลูกจา้งจ านวน 151 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.7 ของพนกังานทัง้หมด(ไม่รวมพนักงาน
สัญญาจ้าง) นอกจากนั้นยังจัดให้มีการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะดา้นการดูแลรักษาความ
ปลอดภยัสาธารณะและบุคคล อาทิ การอบรมป้องกันและดบัเพลิงขัน้รุนแรง การดูแลเคร่ืองจักรใหญ่ เช่น ป้ันจั่น 
การดูแลความปลอดภยัระบบไฟฟ้า การดูแลความปลอดภยัทางน า้ การท างานอย่างปลอดภยัในที่อบัอากาศและที่
เส่ียงภยัการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ หลกัสตูรการอบรมเจา้หน้าที่ความปลอดภัย ISO 45001 และ 5 ส. โดยรับการ
อบรมจากวิทยากรทัง้ภายในและภายนอกองคก์รรวมทั้งสิน้ 12 หลกัสตูร มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 1,214 คน (นบัซ า้คน) 
คิดเป็นรอ้ยละ 23.9 ของพนกังานทัง้หมด 

5) การรกัษาและสรา้งความผูกพนัพนักงาน 10 ในดา้นการก าหนดสวสัดิการและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทฯ นัน้
จะด าเนินการบนพืน้ฐานหลักบรรษัทภิบาลเพื่อให้บุคลากรไดร้ับสวัสดิการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันไดกั้บ
ตลาดแรงงานทั่วไป ทั้งนีค้วามแตกต่างทางเพศสภาพ เชือ้ชาติและความทุพพลภาพทางร่างกายไม่ส่งผลต่อการ
ก าหนดค่าตอบแทนและการเล่ือนต าแหน่งของพนักงาน อีกทัง้ยงัเปิดกวา้งรบัฟังความคิดเห็นจากพนกังานทั้งจาก
คณะท างาน People Team และจากช่องทางการส่ือสารภายในอย่างเป็นทางการ เช่น Whistlerblower และการ
ส่ือสารภายในอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การใหข้อ้มลูผ่านหัวหนา้งาน รวมไปถึงการให้สิทธิเสรีภาพพนักงานในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตามแนวทางปฏิบติัของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

ในดา้นการสรา้งความผูกพันกับพนักงาน บริษัทฯ ด าเนินการประเมินความผูกพันของพนักงานภายใตโ้ครงการ “CG 
Voice” หรือ Central Group Voice ตามกรอบการประเมินความผูกพนัของพนกังานสู่การเป็นองคก์รในหวัใจพนักงาน 
(Employer of Choice) ของบริษัทเอออน ฮิววิท (Aon Hewitt) ใน 2 มิติ คือ ปัจจัยขั้นพืน้ฐานที่มีผลต่อความผูกพัน
องคก์ร 4 หมวด และปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความผูกพนัองคก์ร 3 หมวด โดยในปี 2562 มีพนกังานที่ร่วมท า
แบบประเมินรอ้ยละ 81 ของจ านวนพนักงานทั้งหมดและไดค้ะแนนความผูกพันของพนักงานที่รอ้ยละ 73 ซึ่งมากกว่า
บริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัลที่รอ้ยละ 3 และจดัอยู่ในประเภทองคก์รที่มีประสิทธิภาพสงูตามนิยามของบริษัทเอออน ฮิววิท 
ผลการประเมินความผูกพนัและปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนความผูกพนั จะถูกน าไปวิเคราะหแ์ละพฒันาแผนงานยกระดับ
ความผูกพันของบุคลากรโดยทีมงานด้านทรัพยากรมนุษย์และผู้บริหารสูงสุดของแต่ละฝ่าย  และรายงานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะดับองคก์รและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามล าดับ  ทั้งนี ้
ในปี 2562 บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญกับปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รโดยเฉพาะหมวดการพฒันากลุ่มบุคลากร
ที่มีศกัยภาพสงู หมวดความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารระดับสูงหมวดการชื่นชมและการสรา้งแรงบนัดาลใจ และหมวดการใช้
เทคโนโลยีในการท างาน ส่งผลใหค้ะแนนในหมวดดงักล่าวมีค่าเพิ่มขึน้ 
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ในดา้นการขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม I•CARE ยังคงด าเนินการใน 3 รูปแบบ คือ การใช้ส่ือและการ
ประชาสมัพนัธก์ารมีส่วนร่วม และการเป็นแบบอย่างของผูบ้ริหาร 

- การใช้ส่ือและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร เช่น อีเมล์ - email โปสเตอร์ - 
Admired Plus วิทยุเสียงตามสาย - CPN Radio ส่ือโทรทัศน์ภายในองค์กร – CPN Channel ส่ือสังคม
ออนไลน์ แอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็น เจน-วี -  CPN GEN WE” และเพิ่มเติมการส่ือสารผ่านแพลตฟอร์ม 
“Workplace by Facebook” เพื่อช่วยการส่ือสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  รองรับการ
ถ่ายทอดสดการประชุม Group Calling และมีระบบวิเคราะหข์อ้มูล โดยผูกอีเมลของพนกังานเป็นสมาชิกเมื่อ
แรกเข้าท างานและยกเลิกเมื่อลาออกจากบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังไดน้ าระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่านแช
ทบอท (Chatbot) ชื่อ “น้องซี - Cee” มาทดลองใช้ในการตอบค าถามเก่ียวกับพนักงานโดยเฉพาะ  เช่น 
สวสัดิการพนกังาน วนัลา วนัหยุด รวมไปถึงการสอบถามเบอรติ์ดต่อภายในบริษัทฯ 

- การมีส่วนร่วมผ่านการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรมพนกังานสัมพนัธป์ระจ าปี กิจกรรมวนัครอบครัว กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมสนัทนาการนอกเวลา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลพ์นกังานที่มีความชอบแตกต่างกัน เช่น เตน้ซุมบา้ เล่น
โยคะ ออกก าลังแบบมอร์ทัลคอมแบทที่ผสมผสาน Piloxing และการวิ่ง ซึ่งในปี 2562 เน้นในกิจกรรม 
“Moment That Matters” ในการส่งเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รใหเ้กิดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชื่นชมยินดี โดย
การเขียนการด์ขอบคุณ (Recognition Card) ส่งต่อความรูสึ้กดี ๆ และเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนพนักงาน
ดว้ยกัน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการในเร่ืองหลักบรรษัทภิบาล การต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชัน และการติดสินบน เพื่อให้
พนกังานเขา้ใจหลกัการ กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และร่วมกันเป็นเครือข่ายในการสังเกตและรายงาน
หากพบเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการประพฤติมิชอบ ซึ่งในปี 2562 ด าเนินการจัดอบรม 3 ครัง้ มีจ านวนพนักงาน
ระดับจัดการเข้าร่วมอบรมจ านวน 123 คนผลจากการอบรมพบว่าพนักงานพึงพอใจและเห็นว่าเนือ้หาเป็น
ประโยชนส์ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงที่รอ้ยละ 98 

- การเป็นแบบอย่างของผู้น า ตามค่านิยม I•CARE อาทิ ผู้น าตน้แบบ “SD Champion” ในโครงการ “CPN 
Step 2 Share#2 ก้าวเพื่อการแบ่งปันปีที่ 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้บริหารและพนักงานดูแลสุขภาพผ่าน
กิจกรรมการวิ่งหรือเดิน สะสมระยะทางพรอ้มกันทั้งองคก์รแลว้แปรเปล่ียนเป็นเงินบริจาคให้กับองคก์รการ
กุศล ผู้น า Zero Hero โดยเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ Zero Hero เพื่อส่งเสริมและปลูก
จิตส านึกใหพ้นกังานลดการใช้พลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว และการคดัแยกทิง้ขยะแต่ตน้ทาง (ดงัรายละเอียดใน
หวัขอ้การบริหารจัดการขยะและของเสีย หวัขอ้ย่อยแผนการด าเนินงานกับกลุ่มพนกังาน ในรายงานประจ าปี 
หนา้ 156 ) และผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามค่านิยมองคก์ร หรือ I•CARE Agent จ านวน 3 ท่าน (ต่อเนื่องจากปี 
2561) เพื่อเป็นตัวแทนองคก์รในการเผยแพร่ผลักดันและสนับสนุนค่านิยมทั้ง  5 ดา้นของบริษัทฯ และกลุ่ม
เซ็นทรัลให้พนักงานรูจ้ัก เข้าใจและประพฤติปฏิบัติเพื่อปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวสู่วัฒนธรรมองคก์รที่เขม้แข็ง 
และผูกพนัพนกังานไวด้ว้ยกัน 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ด้วยเชื่อว่าการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ คณะกรรมการบริษัทจึง
ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติต่าง  ๆ  โดยก าหนดไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณและหลักการ
ก ากับดูแลกิจการ” เพื่อเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ  โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวให้สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ  ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทไดเ้ป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการเสมอมา รวมทัง้มีการติดตามใหม้ีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ปลกูฝังเป็นวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการโดยระบุไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “หลักการก ากับดูแลกิจการ” ซึ่งอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณฯ ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการดูแลและรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายดงันี ้ 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

• สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจา้ของหุน้ของบริษัทฯ 

• สิทธิในการเปล่ียนมือหรือการโอนสิทธิในหุน้ของตน 

• สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลข่าวสารที่มีนยัส าคัญของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอและเพียงพอ 

• สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

• สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท 

• สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

• สิทธิในการรบัส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ 

• สิทธิในการเขา้ร่วมตดัสินใจ และทราบถึงผลของการตดัสินใจของบริษัทฯ ที่เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพืน้ฐาน
ของบริษัทฯ อนัไดแ้ก่ 
- การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางส่วนที่ส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
- การซือ้ หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
- การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจ์ะแบ่งก าไร-
ขาดทุนกัน 

- การเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่มีลกัษณะเดียวกัน 
- การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทฯ 
- การควบ หรือเลิกบริษัทฯ 
- การออกหุน้กู ้
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- รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มิใช่รายการที่เกิดขึน้ตามปกติ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีสิทธิก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือตดัสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
บริษัทฯ การประชุมผูถื้อหุน้จึงเป็นเวทีส าคัญส าหรบัผูถื้อหุน้ในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อ ซกัถาม และพิจารณาออกเสียงลง
มติ 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ส่งเสริมใหผู้้ถือหุน้ทุกราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนe
หลกัการที่เก่ียวขอ้งมาปรบัใชอ้ย่างเป็นรูปธรรมในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ตัง้แต่ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลงัการ 
ประชุม ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 จดัขึน้ในวนัศุกรท์ี่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวิลดบ์อล
รูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุม
วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 377 ราย และผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 2,481 ราย 
รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 85.13 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
4,488,000,000 หุ้น มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คนคิดเป็นรอ้ยละ 100 โดยประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการนโยบายความ
เส่ียง กรรมการผู้จดัการใหญ่ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผูส้อบบัญชีเขา้ร่วมประชุมอย่างครบถ้วน
พรอ้มเพรียงกัน ทัง้นี ้รายละเอียดการด าเนินการประชุมมีดงันี ้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

• ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้รายบุคคลสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และจดัใหม้ีกระบวนการและช่องทางใหผู้้ถือหุน้รายบุคคล
มีส่วนในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ระหว่างวนัที่ 28 กันยายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 รวมถึงการใหสิ้ทธิผู้ถือหุ้น
ส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทไดล่้วงหน้าก่อนถึงวันประชุมโดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับ
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ ทั้งนี ้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

• จัดท าจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562    
บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมมากกว่า 30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่า 21 วัน เพื่อใหผู้้
ถือหุน้ไดร้บัเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมและมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมอย่างเพียงพอ 

• ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี ้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้อย่างครบถว้นและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 

1) วาระการพิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2561 

2) วาระการพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
3) วาระการพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
4) วาระการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี  2561 โดยให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล จ านวนเงินที่ขออนุมติั เปรียบเทียบกับจ านวนเงินที่จ่ายในปีก่อน 
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5) วาระการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี  2562 โดยให้ข้อมูลของผู้
ไดร้ับการเสนอแต่งตั้ง ไดแ้ก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ต าแหน่งในบริษัทฯ การศึกษา การอบรม/สัมมนา
หลกัสตูรกรรมการประสบการณ ์การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและกิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ วนัที่
ด ารงต าแหน่งกรรมการจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง และการเขา้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น การท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนกั์บ
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

6) วาระการพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยใหข้อ้มลูเก่ียวกับนโยบาย จ านวน
เงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งและหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

7) วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2562 โดยให้ข้อมูลเก่ียวกับชื่อ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดยแสดงค่าสอบบญัชีแยกจากค่าบริการอื่น 

• ไม่มีการแจกเอกสารที่มีขอ้มูลส าคัญในที่ประชุมผู้ถือหุน้อย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลง
ขอ้มลูที่ส าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า 

• อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองโดยการจดัส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผูถื้อหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พรอ้มรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายชื่อพรอ้มประวติัของกรรมการอิสระ 4 คน ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะไว้ดว้ย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวม 2,236 ราย มอบอ านาจให้กรรมการ
อิสระเป็นผูร้บัมอบอ านาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
- มอบอ านาจใหน้ายไพฑูรย ์ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 1,946 ราย 
- มอบอ านาจใหน้ายการุณ กิตติสถาพร กรรมการตรวจสอบ จ านวน 6 ราย 
- มอบอ านาจใหน้างโชติกา สวนานนท ์กรรมการตรวจสอบ จ านวน 210 ราย 
- มอบอ านาจใหน้ายวีรวฒัน ์ชุติเชษฐพงศ ์กรรมการตรวจสอบ จ านวน 74 ราย 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

• ก าหนดใหม้ีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยไดน้ าระบบคอมพิวเตอรแ์ละบารโ์คด้มาใช้ใน
การลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพื่อความถูกตอ้ง รวดเร็ว และเชื่อถือไดข้องขอ้มลู 

• ก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
มีหุน้ประเภทเดียวคือหุน้สามญั 

• ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดช้ีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบ 

• น าบตัรลงคะแนนมาใชใ้นการลงมติในการประชุมผู้ถือหุน้โดยจัดท าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือ
หุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามที่เห็นสมควร 

• ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการ
เลือกตัง้กรรมการ 

• มีการแสดงผลสรุปการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผูถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบทุกวาระตามล าดบั 
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• ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับวาระที่ไดแ้จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามข้อ
กฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นพยาน
ตรวจสอบการนบัคะแนน 

• ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากเร่ิมการประชุมไปแลว้ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้
พิจารณาลงมติได ้

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุด
ย่อยครบทุกชุด กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

• น าส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายในวันประชุม ผ่านระบบ SET 
Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมรบัทราบในทนัที 

• ผูถื้อหุน้สามารถรบัชมบนัทึกภาพการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

• ใหค้วามส าคญักับคุณภาพของรายงานการประชุมผูถื้อหุน้โดยบนัทึกสาระส าคญัต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
- รายชื่อพรอ้มต าแหน่งของกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
- สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใชบ้ตัรลงคะแนน  
- ค าถามและขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ และค าชีแ้จงของกรรมการหรือฝ่ายจดัการ 
- มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน 

• จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวัน
ประชุม และน าส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ให้ตลาดหลักทรพัยฯ์ ภายในเวลาที่ก าหนด 

• แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 บนเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ใน
วนัที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวนัเดียวกับการประชุมภายหลงัจากการประชุมเสร็จสิน้ 

• เปิดกวา้งและรบัฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัประชุมผู้ถือหุน้  เพื่อเป็น
ขอ้มลูในการปรบัปรุงและพฒันาการจดัประชุมผูถื้อหุน้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ต่อไป 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ภายใตโ้ครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑท์ี่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวัน
ประชุม 

โครงสร้างการถือหุ้น 

• มีโครงสรา้งระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซบัซอ้นไม่มีผูถื้อหุน้ร่วมและไม่มีผู้ถือหุน้ไขว้ และไม่มีโครงสรา้ง
การถือหุน้แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่าไดร้บัผลตอบแทนครบถว้น 

• มีสดัส่วนของหุน้ Free Float มากกว่ารอ้ยละ 40 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  การก ากับดูแลกิจการ  

9-5 

 

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ยึดหลกัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายบุคคล
นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

การก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการก าหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื ้อขาย
หลักทรัพยข์องบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่
เก่ียวขอ้งซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• การควบคุมเก่ียวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตอ้งไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี
สาระส าคัญ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชนข์องตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายการเก็บรกัษาและการใชข้อ้มูลภายในที่บริษัทฯ ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

• การถือหลักทรัพยข์องบริษทั ฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื ้อขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งไม่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือ
สาธารณชนแลว้ไม่นอ้ยกว่า 48 ชั่วโมง ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ จะตอ้งจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ต่อหน่วยงานก ากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
ทัง้นี ้หากผูบ้ริหารและพนกังานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามนโยบายการก ากับดูแลการใชข้อ้มูลภายในที่กล่าวขา้งตน้นี ้
ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย 

• การรายงานการถือหลักทรพัยข์องบริษัทฯ : กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่รายงานการถือครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ 
ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนับ
จากมีการเปล่ียนแปลง โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานขอ้มูลการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรบัทราบทุกไตรมาส 

การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก าหนดให้กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน หา้มประกอบธุรกิจที่แข่งขนักับบริษัทฯ หลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคล/
นิติบุคคลที่เก่ียวขอ้งที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ดูแลให้บริษัทฯ 
ปฏิบติัตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เก่ียวโยงกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดไว้
อย่างเคร่งครดั 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท ารายการที่เก่ียวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และค านึงถึง
ประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ โดยผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ทั้งนี ้ในกรณีที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันที่ส าคัญหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมติั ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตอ้งผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
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ธรรมาภิบาลก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุน้ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องทุกครัง้ และ
เปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัอย่างครบถว้นตามกฎระเบียบขอ้บังคบัที่ก าหนด 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงานข้อมูลการมีส่วนไดเ้สียและการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของ
ตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

• การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย: กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันเข้าด ารง
ต าแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ส าหรบักรณีที่ระหว่างปีกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
รวมถึงบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางออ้ม กรรมการหรือผู้บริหารมีหนา้ที่แจ้งใหบ้ริษัทฯ รบัทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของ
สญัญา ชื่อของคู่สญัญาและส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการเข้าท าธุรกรรม
นั้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัรายงาน 

• การรายงานการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน: กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการตกลงเข้า
ท ารายการที่เก่ียวโยงใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ และทุกสิน้ปีกรรมการและผู้บริหารจะรายงานรับรองข้อมูล
เก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนใด ๆ เก่ียวกับการกระท าความผิดของกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับการใชข้อ้มลู
ภายในในทางมิชอบ หรือเก่ียวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3) การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดยยึดหลกัผลประโยชนร่์วมกันอย่างยั่งยืน มีการก าหนดเป็นนโยบายและ
บทบาทต่อผู้มีส่วนไดเ้สียไวอ้ย่างชดัเจนใน “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” สรุปรายละเอียดไดด้งันี ้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ผูถื้อหุน้ 

• สรา้งการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดร้ับผลตอบแทนที่ยั่งยืน  โดยมีผลประกอบการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

• เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัขอ้มูลที่จ าเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยขอ้มลูที่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

• ด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ไดก้ล่าวไว้ในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือ
หุน้” และ“การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน” 

พนกังาน 

• ก าหนดนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในดา้นผลตอบแทน การแต่งตั้ง
โยกยา้ยการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรพัยสิ์นของพนกังาน 

• ก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลที่ไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน  เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ตลอดจนใหค้วามเคารพในสิทธิมนุษยชนต่อพนกังานทุกระดบัเสมอมา 
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• ส่งเสริมความรูพ้นกังาน จดัอบรมในหวัขอ้ต่าง ๆ ที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการท างาน โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมในหัวข้อ
เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานหลักสูตรดา้นส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์
พลังงาน ตลอดจนการฝึกอบรมดา้นการก ากับดูแลกิจการและการต่อตา้นการทุจริตแก่พนักงานและพนักงานใหม่
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังพัฒนาและจัดหลักสูตรความรูเ้ฉพาะทางในงานของแต่ละสายงาน โดยก าหนดเป็น 
Training Roadmap ซึ่งเป็นความรูด้า้นการพัฒนาและบริหารศูนยก์ารคา้ และความรูท้ี่จ าเป็นในการปฏิบติังานของ
สายงานต่าง ๆ ดว้ย เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการลูกคา้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายพัฒนาโครงการที่พกั
อาศยั เป็นตน้ 

• จัดให้มีโครงการพัฒนาทกัษะความเป็นผู้น า (People Manager Program) เพื่อพัฒนาหวัหนา้งานให้มีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น าที่ก าหนด โดยโครงการประกอบด้วยการประเมิน 360 องศา ก่อนและหลังการพัฒนา การพัฒนา 
Classroom Training และ Group Coaching รวมถึงการโค้ชโดยหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน
พฤติกรรม โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนอกจากจะเป็นการสร้างและพัฒนาผู้น าแล้ว  ยังเป็นการสร้าง 
Engagement แก่พนกังานที่เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอีกดว้ย 

• จัดให้มีโครงการเตรียมความพรอ้มในการพัฒนาพนักงานที่มีความรูแ้ละความสามารถที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง
งานในอนาคต อาทิ ต าแหน่งผู้จัดการทั่วไปศูนยก์ารคา้ ต าแหน่งงานแผนกงานระบบของศูนยก์ารคา้ ผ่านโครงการ
บูรณาการการเรียนกับการท างานร่วมกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

• ส่งเสริมให้พนักงานไดม้ีโอกาสพัฒนาตนเองไดทุ้กที่ทุกเวลาโดยไม่มีข้อจ ากัด โดยพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Online Learning ใหม้ากขึน้ โดยปัจจุบนัมีหลักสตูรส าหรบัพนกังานใหม่ 5 หลกัสตูร หลกัสตูรความรูเ้ฉพาะ
สายงาน 24 หลกัสตูร หลกัสตูรเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงาน 10 หลกัสตูร และหลกัสตูรดา้นภาวะผู้น าในลักษณะ 
Micro Learning 50 หลกัสตูร 

• ส่งเสริมใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง และยกระดบัการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยก าหนดให้มี
โครงการทุนปริญญาโทส าหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้
ตลอดหลกัสตูรจนส าเร็จการศึกษา 

• จัดให้มีการประเมินศักยภาพพนักงานทุกระดับ เพื่อคน้หาพนักงานที่มีศกัยภาพสูงมาพัฒนาใหเ้ติบโตเป็นผู้บริหาร
ขององคก์รในอนาคต รวมถึงเพื่อให้ผูบ้ังคบับัญชาไดว้างแผนพฒันาพนกังานให้สอดคลอ้งกับระดบัศักยภาพเพื่อให้
ความรูค้วามสามารถที่เหมาะสมกับระดับต าแหน่งงาน และสรา้งความพรอ้มส าหรับการเติบโตในระดับต าแหน่งที่
สงูขึน้ต่อไป 

• จดัใหม้ีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาผลตอบแทน เช่น การปรับ
ขึน้เงินเดือน การใหโ้บนสั โดยสดัส่วนของตวัชีว้ดัจะขึน้อยู่กับลกัษณะงานและพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานแต่
ละระดบั 

• ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ  ทุกระดับ โดยก าหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนัส ใหส้อดคลอ้งกับความรูค้วามสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “การบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืน” 

• เปิดรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังาน และมีการปฏิบัติต่อพนกังานทุกระดบัดว้ยความเป็นธรรมโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี ้บริษัทฯ สนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานหรือตัวแทน
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พนกังานในการน าเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอ านาจในการตดัสินใจของบริษัทฯ เก่ียวกับการปรบัปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาร่วมกัน 

• จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนส ารองในยาม
เกษียณหรือลาออก 

• จัดให้มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหต์ามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนพนักงานในพิธี
ฌาปนกิจ 

รา้นคา้และลกูคา้ 

• สรา้งความพึงพอใจแก่ลูกคา้เพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใตค้วามปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน 
ปฏิบติัต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยมีส านกัส่งเสริมและก ากับดูแลมาตรฐาน (สสม.) เป็นผูค้วบคุมดูแล
การให้บริการร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดยปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท างานต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับรา้นคา้อย่างสม ่าเสมอ 

• ใหข้อ้มลูเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทัง้ใหค้วามส าคัญกับการจัดท าส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่น าภาพหรือเนือ้หาที่ก่อใหเ้กิดทศันคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรือ
ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ 

• พัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่ให้บริการและประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นประจ า  โดยเจ้าหน้าที่รา้นค้า
สมัพนัธจ์ะเดินเย่ียมรา้นคา้เพื่อตรวจสอบความเรียบรอ้ย รบัฟังปัญหาและขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ จากรา้นคา้ในแต่ละวัน 
รวมทัง้จดัให้มีเจา้หนา้ที่ลกูคา้สมัพนัธเ์ดินตามจุดต่าง ๆ ภายในศูนยก์ารคา้ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถสอบถามหรือ
แนะน าผูใ้ชบ้ริการไดท้นัที 

• ประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อส่ือสารแผนการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และเมื่อบริษัทฯ จะเปิด
ศูนยก์ารคา้ใหม่หรือศูนย์การค้าที่ปรับปรุง จะประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ และ
วางแผนการตลาดร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เช่าไดแ้สดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารศูนย์การค้าให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับศูนยก์ารคา้ที่เปิดด าเนินการแล้วจะมีการจัดประชุม
รา้นคา้ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

• ส ารวจความพึงพอใจดา้นการบริการรา้นคา้และลูกคา้อย่างต่อเนื่องทุกปี  เพื่อทราบความตอ้งการของรา้นคา้และ
ลกูคา้อย่างแทจ้ริง และน ามาปรบัปรุงเพื่อการใหบ้ริการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ 

คู่คา้ 

• ปฏิบติักับคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชนร่์วมกัน 

• พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่คา้ และสรา้งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจดัซือ้จดัจา้งซึ่งมีการก าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัไวอ้ย่างชัดเจน 

• สรา้งความร่วมมือกันดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

• ก าหนดขั้นตอนและเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้าง ตามระเบียบการพัฒนา
โครงการและบริหารงานก่อสรา้ง อาทิ การจัดซือ้จัดจ้างโดยการคัดเลือกคู่คา้ดว้ยวิธีการสอบราคาหรือการประกวด
ราคา หรือการจัดซือ้จัดจ้างดว้ยวิธีการประมูลออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน
จดัซือ้กลาง (Pool Procurement) ของบริษัทฯ เป็นตน้ โดยวิธีการจัดซือ้จัดจ้างจะด าเนินการอย่างโปร่งใสสอดคล้อง
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กับนโยบายดา้นต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะตอ้งผ่านการคดักรองคุณสมบัติผูท้ี่จะเขา้มาเป็นคู่คา้โดยการประเมิน Pre-
Qualification 

• จดังานประชุมคู่คา้ (Partner Engagement Meeting) เพื่อพบปะและส่ือสารแผนกลยุทธแ์ละทิศทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ใหคู่้คา้รบัทราบและด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งและเติบโตทางธุรกิจไปดว้ยกันอย่างยั่งยืน 

• จดัประชุมเฉพาะรายอย่างไม่เป็นทางการในการสรา้งความสัมพนัธ์กับคู่คา้รายใหม่ ในความร่วมมือส าหรบัโครงการ
ขนาดใหญ่ และความร่วมมือบนพืน้ฐานการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนหลักบรรษัทภิบาล และการต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชนัตามที่ระบุในหลกัการด าเนินธุรกิจของคู่คา้ 

เจา้หนี ้

• ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด บริหารเงินกูยื้มใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน ไม่น าเงินไป
ใชใ้นทางที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมใหม้ีการช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้ใหกั้บเจา้หนีเ้งินกู้ยืมทุก
ประเภทอย่างครบถว้นตามก าหนดเวลา และปฏิบติัตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการ
บริหารงานเพื่อใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดีของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินไดต้ามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรือ ขอ้ก าหนดสิทธิ มีการรายงานผล
การปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กับเจ้าหนีร้ับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นปกติโดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดช าระหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ต่อเจา้หนี ้ไม่เคยมีเหตุการณท์ี่ท าใหเ้จา้หนีกั้งวลใจเร่ืองความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการใหเ้งินกูยื้มแก่บริษัทย่อยตามโครงสรา้งการถือหุน้เท่านัน้ มิไดใ้หก้ารช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่
มีความเกี่ยวขอ้ง 

คู่แข่งทางการคา้ 

• ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรมไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใด ๆ ที่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่นหรือคู่แข่งทางการคา้ 
มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจดา้นพฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ในภาพรวม
เพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และประเทศชาติใหย้ั่งยืน 

• การจดัตัง้สมาคมศูนยก์ารคา้ไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งบริษัทฯ เป็น
สมาชิกและร่วมเป็นกรรมการของสมาคม ตั้งแต่ปี 2541 โดยบริษัทฯ ช าระค่าสมาชิกให้แก่สมาคมศูนยก์ารคา้ไทย
จ านวน 50,000 บาทต่อปี 

• เผยแพร่ขอ้มลูของสมาคมฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าวและการให้สมัภาษณต่์อส่ือมวลชน การ
จดัท าเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจดัสัมมนาของสมาคมฯ เป็นตน้ เพื่อใหค้วามรูแ้ละขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับ
ธุรกิจศูนยก์ารคา้ที่เป็นประโยชนแ์ละทนัต่อเหตุการณต่์อสาธารณชน 

• จัดตั้งคณะท างานชุดย่อยเพื่อติดตามและให้ความเห็นเก่ียวกับกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ศูนยก์ารคา้และธุรกิจคา้ปลีกตัง้แต่ปี 2558 

• ด าเนินมาตรการดา้นความปลอดภยั เช่น การสรา้งความร่วมมือเพื่อเตรียมความพรอ้มในภาวะวิกฤต และการเชิญ
วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิมาใหค้วามรูด้า้นการรกัษาความปลอดภยัในศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 

• ผลักดันมาตรการส่งเสริมทางการค้าเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว  และการสนับสนุนการซื ้อ สินค้า
ภายในประเทศของคนไทย โดยมีการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ  เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย  ์เป็นตน้ รวมถึงภาคประชาสังคม และสมาคมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งนี ้ในปี 2562 
สมาคมศูนยก์ารคา้ไทย ร่วมกับสมาคมคา้ปลีกไทย และสมาคมการคา้รา้นคา้ปลอดอากรไทย ผลกัดนัมาตรการต่าง 
ๆ เพื่อสนบัสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพใหเ้กิดขึน้ในประเทศไทย 

• เข้าร่วมเป็นคณะท างานในโครงการต่าง  ๆ เพื่อผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาค  และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจศูนยก์ารคา้ อาทิ ร่วมกับสมาคมศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศ หรือ ICSC-
International Council of Shopping Centers ในการผลักดันและส่งเสริมให้ศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยมีนวัตกรรม
การออกแบบและการบริหารในมาตรฐานระดบัโลก 

สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่า
กฎหมายก าหนด เช่น คิดคน้หรือน านวตักรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรบัใชกั้บศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงาน 
ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสงัคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมและสรา้งสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมดา้นการศึกษา การ
ประหยดัพลงังาน และการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

• ใหค้วามส าคญักับการส่ือสารและเผยแพร่ความรูด้า้นส่ิงแวดลอ้มไปสู่ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย
ในการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้มและถ่ายทอดความรูร้วมทัง้ประสบการณไ์ปยังทุกภาคส่วนของสงัคม 

ภาครฐั 

• ใหค้วามร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประเทศ ภายใตก้ฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนมุ่งมั่นด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ไดร้ับมอบหมายจากภาครัฐหรือ
เป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเร่ิมขึน้เอง 

• ใหค้วามร่วมมือกับภาครฐัในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 

องคก์รอิสระและองคก์รอื่น ๆ ในสงัคม 

• ยกระดบัความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลกับองคก์รอิสระและองคก์รอื่น ๆ ในสงัคม เพื่อร่วมกันพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับความปลอดภยัและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ จึงก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวปฏิบติัไว ้โดยก าหนดใหม้ีการวางแผน จดัใหม้ีระบบรกัษาความปลอดภยัและระบบเตือนภยัที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่
เพียงพอและเหมาะสมภายในส านกังานและสถานประกอบการเพื่อป้องกันและควบคุมความเส่ียงที่อาจก่อใหเ้กิดความสูญเสีย
อนัเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทรพัยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบติังานไม่
ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา และด าเนินธุรกิจโดยส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติหนา้ที่ภายใตก้ฎหมายหรือ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ์ ความลบัทางการคา้ และ
ทรพัยสิ์นทางปัญญาดา้นอื่นที่กฎหมายก าหนด โดยก ากับใหม้ีการปฏิบติัอย่างเคร่งครดั อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
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ลิขสิทธิ์ถูกตอ้ง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ุกชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านัน้ การส่งเสริมใหพ้นกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใชใ้นการปฏิบติังานว่าไม่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ้ื่น 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพืน้ฐานส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบติัใหส้งูกว่าข้อก าหนดตามกฎหมาย เช่น การศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในช่วงระหว่างศึกษาความเป็นไป
ไดใ้นการพัฒนาโครงการจนกระทั่งพัฒนาโครงการแลว้เสร็จ และติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่อาจกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ อาทิ กฎหมายผงัเมือง เพื่อไม่ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดงักล่าวส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มในพืน้ที่นัน้ ๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับการปฏิบติัตามกฎหมายในประเทศ
ที่เขา้ไปลงทุนเพื่อใหก้ารลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส  

บริษัทฯ สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ต่อตา้นการใช้แรงงานเด็ก ให้ความ
เคารพนบัถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ไม่เลือกปฏิบติั ไม่
แบ่งแยกถ่ินก าเนิดเชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อยผู้ร่วมทุน คู่คา้ และผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
ปฏิบติัตามหลกัการสทิ ธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คม้ ุครองสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไดร้ับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหไ้ม่ต ่ากว่าอตัราที่กฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน 
บริษัทฯ ไดผ่้านกระบวนการรบัรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) เมื่อวนัที่ 
16 มกราคม 2558 และไดร้ับการต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ CAC เป็นความร่วมมือระหว่าง
องคก์รภาคธุรกิจ 8 แห่ง ประกอบดว้ยหอการคา้ไทย หอการคา้ร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งท าหนา้ที่เป็นเลขานุการ 

บริษัทฯ ไดด้ าเนินการในดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัอย่างต่อเนื่องดงันี ้

การอบรมและการสื่อสาร 

• การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พนกังานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ดงันี ้
- การจัดอบรมในหัวข้อ “Ethics in Workplace” ในรูปแบบการบรรยายโดยวิทยากร การระดมความคิดผ่าน

กรณีศึกษาและกิจกรรมบอรด์เกมส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ 
จดัการอบรมทัง้หมด 3 รุ่น รวมมีพนกังานที่ผ่านการอบรมจ านวน 123 คน 

- การจัดให้มีการอบรมผ่านบทเ รียน  E-Learning หลักสูตร  “CPN Code of Conduct” ให้สอดคล้อง กับ
จรรยาบรรณและหลักการก ากับดูแลกิจการ และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ พนกังานทุก
คนสามารถเขา้มาเรียนรูไ้ดต้ลอดทัง้ปี 

- การจดัอบรมปฐมนิเทศเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พนกังานใหม่เป็นประจ าทุกเดือน 
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• การส่ือสารนโยบายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายงดรับของขวัญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ อีเมล เว็บไซต์
บริษัทฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ วารสาร ADMIRED เป็นตน้เพื่อส่ือสารถึงผู้บริหารและพนักงานทุกคน
อย่างทั่วถึง 

• การจัดท า แบบประเมินตนเองดา้นการก า กับดูแลกิจการส าหรับผู้บริหารและพนักงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
ประเมินความรูค้วามเขา้ใจ และระดบัการปฏิบติัตามของผูบ้ริหารและพนกังานดงันี ้
- การประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภิบาล (CG Individual Assessment) โดยมีวัตถุประสงคใ์นการวัดระดับ

ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและหลกัการก ากับดูแลกิจการ เพื่อน าผลการประเมินมา
ใชใ้นการพฒันาแนวทางการส่งเสริมและการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการ 

- การประเมินผลพฤติกรรม (Behavior Assessment) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวัดระดบัการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยการ
ยึดมั่นในหลกัจรรยาบรรณซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองคก์ร 

การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ 

• การส่ือสารจรรยาบรรณส าหรับคู่คา้ และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันไปยังคู่คา้ โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ การส่ือสารนโยบายงดรับของขวัญไปยังคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องผ่านช่องทางที่
หลากหลาย อาทิ การเปิดเผยบนเว็บไซต ์การส่งจดหมาย การโทรศพัท ์การส่งขอ้ความผ่านไลนแ์อปพลิเคชนั เป็นตน้ 
เพื่อแจง้ไปยงัลกูคา้และคู่คา้ของ 

• บริษัทฯ ให้รับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี ้โครงการ CAC ไดน้ าส่ือประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไปเปิดเผยไว้บน   
เฟซบุ๊กของ CAC อีกดว้ย 

• บริษัทฯ ก าหนดวิธีการจดัซือ้จัดจ้างที่โปร่งใส ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชนัของบริษัทฯ ผูท้ี่จะ
เข้ามาเป็นคู่ค้าจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโดยการประเมิน Pre-Qualification ซึง่ ก าหนดให้คู่ค้ามีการ
ด าเนินการดา้นยั่งยืน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 

ทั้งนี ้รายละเอียดนโยบายที่เก่ียวข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและหลักการก ากับดูแลกิจการ  มาตรการต่อตา้นการทุจริต   
คอรร์ปัชนัของบริษัทฯ รวมทัง้จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบติัของคู่คา้ 

การแจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ที่มีขอ้สงสยัหรือขอ้รอ้งเรียน สามารถติดต่อมาตามช่องทางดงันี ้

กรณีที่ผู้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตต่อหน้าที่ อาทิ การกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท การ
ฉอ้โกง ทุจริตคอรร์ปัชนั การใชอ้ านาจ/การแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบการบกพร่องต่อหน้าที่/การประพฤติตนไม่เหมาะสม 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระท าที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือ
รอ้งเรียน พรอ้มส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาลก ากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และส านักตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตาม
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของบริษัทฯ และมีการรายงานสรุปประเด็นส าคัญให้คณะกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงและผู้ที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มพิจารณาบทลงโทษในกรณีที่มีความผิดจริงโดยเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ที่
ก าหนดไว ้ส าหรบัช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 30 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1200 
อีเมล : whistleblower@cpn.co.th 

กรณีผู้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือตอ้งการรอ้งเรียนเก่ียวกับประเด็นดา้นการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อสอบถาม 
หรือรอ้งเรียนมายงัฝ่ายจดัการตามช่องทางในการติดต่อดงันี ้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 33 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
อีเมล : CEO@cpn.co.th 

ส าหรบัผูท้ี่แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนที่เป็นพนักงาน ลกูคา้ หรือบุคคลที่รบัจา้งท างานใหแ้ก่บริษัทฯ จะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิ 
โดยผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตอ้งเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น
โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแสผู้รอ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
ทัง้นี ้กระบวนการแจง้เบาะแส กระบวนการในการจดัการขอ้รอ้งเรียน การคุม้ครองสิทธิพนักงาน ลกูจา้ง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้าง
ท างานให้แก่บริษัทฯ เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมาตรการต่อตา้นการทุจริต   
คอรร์ปัชนั 

ในปี 2562 บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการรับเร่ืองรอ้งเรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ตลอดทุกขั้นตอน อาทิ พัฒนา
ระบบรับเร่ืองรอ้งเรียนออนไลน์ https://www.cpn.co.th/th/whistle-blowing ให้มีความเข้มงวดในการรักษาความลับ จ ากัด
บุคคล และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลการรอ้งเรียน โดยผู้รอ้งเรียนสามารถแนบไฟลห์ลักฐาน และ
ติดตามสถานะเร่ืองรอ้งเรียนไดทุ้กที่ทุกเวลา นอกจากนี ้ ไดป้รบัปรุงนโยบายการจัดการเร่ืองรอ้งเรียน และระเบียบปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารจัดการเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนของพนักงาน รวมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติคณะท างานสืบข้อเท็จจริงและ
คณะกรรมการสอบสวนให้มีความสอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบติัในปัจจุบนั 
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4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลกัการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้นโปร่งใส ทั่วถึง และทนัเวลา ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและข้อมูลที่
ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อใหน้กัลงทุนและผูส่้วนไดเ้สียทุกฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีขอ้มูลที่เชื่อถือไดแ้ละเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจอย่างสม ่าเสมอ ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึง
ข้อมูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลรักษา
ขอ้มลูภายในใหจ้ ากัดเฉพาะบุคคลที่จ าเป็น 

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงานนัก
ลงทุนสมัพนัธเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสอดคลอ้งกับกฎหมาย ขอ้ก าหนดของทางการและระเบียบปฏิบัติของ
บริษัทฯ และไดก้ าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึน้  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธใ์ช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครดั 
 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนยก์ลางและตัวแทนในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ  ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเสริมสรา้งและบริหารความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะหห์ลักทรัพย์ บุคคล
ทั่วไปและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทัง้ในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ถูกตอ้งครบถว้น สม ่าเสมอ และทนัเวลา และเป็นไปตามที่ตลาด
หลักทรัพยฯ์ ก าหนด นอกจากนี ้ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธไ์ดท้ าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นบุคคล
นกัลงทุน และนกัวิเคราะหห์ลักทรพัย ์ที่มีต่อการด าเนินงานของส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธเ์ป็นประจ าทุกปี เพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้า
วิเคราะห ์พฒันา และปรบัปรุงนโยบายการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อใหเ้ป็น
มาตรฐานสากล 

ส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และท างานใกลช้ิดกับผูบ้ริหารระดับสงูเพื่อก าหนด
นโยบายและแผนงานประจ าไตรมาสและประจ าปีรวมถึงวางแนวทางในการปฏิบติังานและพฒันางานนกัลงทุนสัมพนัธใ์ห้เท่า
เทียมกับบริษัทจดทะเบียนชั้นน าระดับภูมิภาคโดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นนักลงทุน  และ
นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยต่์อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครัง้ 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นประโยชนใ์นการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้
ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง  ๆเช่น เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ  ส านักงาน ก.ล.ต.
หนังสือพิมพ์ และข่าวประชาสัมพันธ์  เป็นต้น  และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์  
(http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ  

ขอ้มลูที่เปิดเผยบนเว็บไซต ์อาทิ แบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รายงานทางการเงิน 
การวิเคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และขอ้มลูโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ หนงัสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น การก ากับดูแลกิจการ ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพยฯ์ ปฏิทินทางการเงินส าหรับนักลงทุน (IR’s Events and 
Calendar) เอกสารข่าวแจง้ส่ือมวลชน (Press Release) รวมถึงเอกสารน าเสนอ (IR Presentation) ที่ใชใ้นการพบปะนกัลงทุน
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ทัง้ในและต่างประเทศเป็นตน้ ในปี 2562 มีผูเ้ขา้เว็บไซตก์ว่า 108,367 ครัง้ และมีผูส้นใจลงทะเบียนรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
จากส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธณ์ สิน้ปี 2562 จ านวน 4,168 คน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดช่วงเวลางดติดต่อส่ือสารกับนักวิเคราะหแ์ละนกัลงทุนเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกับผลประกอบการของ
บริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประกาศผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ต่อ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อหลีกเล่ียงการใหข้อ้มลูที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ได ้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกับผู้ลงทุน โดยไดจ้ดัสรรเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น
นกัลงทุนสมัพนัธ ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพบนกัลงทุนอย่างสม ่าเสมอทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น งานประชุมนกัวิเคราะหห์ลักทรพัยแ์ละนกัลงทุนสถาบนั (Analyst Meeting) งานประชุมร่วมกับนักลงทุน 
งานประกาศผลประกอบการประจ าไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ซึ่งในปี 
2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เฉล่ีย 20-30 คนต่อไตรมาส โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ (Opportunity Day Webcast Live) และเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางเว็บไซต์สามารถส่งค าถาม และผู้บริหาร
สามารถตอบขอ้ซกัถามไดใ้นช่วงถาม-ตอบ ทัง้นี ้เอกสารและวีดิทศันข์องงานแถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสจะเผยแพร่
ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในส่วนนกัลงทุนสมัพันธเ์พื่อใหน้กัลงทุนสามารถดูข้อมูลยอ้นหลงัไดอ้ย่างทั่วถึง และในปี 2562 บริษัทฯ 
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow จ านวน 2 ครัง้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัขึน้เพื่อเป็นช่องทางใหบ้ริษัท
จดทะเบียนของไทยเข้าถึงนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดจ้ัดกิจกรรมพานักวิเคราะหห์ลักทรัพยแ์ละ
ผูจ้ดัการกองทุนจ านวน 32 คนไปชมศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั วิลเลจ 

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์หลายรูปแบบเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและ
ส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธไ์ดพ้บและใหข้อ้มูลแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในโอกาสต่าง ๆ ดงันี ้

 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท้ี่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธเ์พื่อสอบถามขอ้มูลของบริษัทฯ โดยจดหมาย 
หรือติดต่อดว้ยตนเองไดโ้ดยตรงตามช่องทาง ดงันี ้
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ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1614 1632 และ 1688 
อีเมล: ir@cpn.co.th 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลผู้มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มี
กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถว้น
ตามที่บริษัทฯ ก าหนด สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชนต่์อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ 

ทั้งนี ้เพื่อใหก้ารก ากับดูแลองคก์รเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคลอ้งตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจดัการ ตลอดจนเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาทหนา้ที่สนบัสนุน
การปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชนข์องความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท จึงก าหนดนโยบายเก่ียวกับความหลากหลายใน
โครงสรา้งของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  รวมทั้งในจรรยาบรรณและหลักการ
ก ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรูค้วามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
ความซ่ือสตัย ์โดยไม่จ ากัดเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ ทกัษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบติัเฉพาะดา้นอื่น ๆ 

ความช านาญเฉพาะดา้นของกรรมการ (Board Skill Matrix) ประกอบดว้ยความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาและบริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์ดา้นสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดา้นธุรกิจระหว่างประเทศ ดา้นบญัชี การเงิน เศรษฐศาสตร ์หรือบริหารธุรกิจ 
ดา้นกฎหมายและภาษีอากร ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง IT 
Disruption และ IT Governance และดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประวัติกรรมการปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเก่ียวกับ
กรรมการผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” 

บริษัทฯ จะคงความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหก้ารพิจารณาและตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้น าองค์กรที่ตอ้งก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีความ
รบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติ

mailto:ir@cpn.co.th
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ที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรบัผิดชอบ (Accountability) 
และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่พิจารณาใหค้วามเห็นในการก าหนดวิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และแผนกล
ยุทธข์องบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปเพื่อความยั่งยืน ตามที่ฝ่ายจดัการศึกษาและน าทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทชีแ้นะมาจดัท าแผนงาน 
โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป  รวมทั้ง
นโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน เป็นตน้ โดยมีการติดตามและก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน ากลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญของบริษัทฯ  ไปปฏิบัติอย่าง
จริงจงั ตลอดจนเสริมสรา้งความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อช่วยขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ส่งเสริมนวัตกรรมในดา้นต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสรา้งคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่
เก่ียวขอ้ง โดยประกอบธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มก ากับดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง ก ากับดูแลระบบการรายงานทาง
การเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษัทฯ ใหม้ีความถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
(ACGC) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (NRC) และคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง  (RPC) ตามที่ได้รับ
มอบหมายในการก ากับดูแลงานที่เก่ียวขอ้งในแต่ละคณะ นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ือง
ส าคญัของบริษัทฯ โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

ทัง้นี ้กลยุทธแ์ละนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ ไดร้บัการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยในระดบั
ผูบ้ริหารจะส่ือสารผ่านการประชุม Annual Management Committee และการประชุม Management Information Meeting เป็น
ประจ าทุกปี เป็นต้น ส าหรับในระดับพนักงานทั้งในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขา  จะส่ือสารผ่านสายการบังคับบัญชา
ตามล าดบั และผ่านส่ือต่าง ๆ ที่แผนกส่ือสารภายในองคก์ร (Internal Communication) จดัท าขึน้อย่างทั่วถึง โดยคณะกรรมการ
บริษัทไดติ้ดตามความคืบหนา้แผนงานที่ก าหนดไวผ่้านการพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทก ากับการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคใ์นการสรา้งการเติบโตที่ยั่งยืน ดว้ยการสรา้ง
มลูค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว ทัง้ในดา้น Financial, Non-Financial, Quality และการสรา้ง Brand โดยคณะกรรมการบริษัท
มีบทบาทส าคญัดงันี ้

- พิจารณาผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงเทียบกับแผนงาน ตลอดจนพิจารณาขอ้มลูภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการ
แข่งขนั ขอ้มลูลกูคา้ คู่คา้ที่เก่ียวขอ้ง เป็นประจ าทุกไตรมาสโดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูร้ายงาน 

- พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกครึ่งปี โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามกลยุทธท์ี่ก าหนดไว ้

- พิจารณาประเด็นดา้นความยั่งยืนและความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบกับแผนงานของบริษัทฯ อยู่เสมอ 
- ในการก าหนดกลยุทธ์ ฝ่ายจัดการน าทิศทางกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและให้ค าแนะน ามาพิจารณา

ร่วมกับประเด็นที่มีความส าคญัดา้นความยั่งยืน 3 ดา้นคือ เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และน าประเด็นความเส่ียง
และโอกาสที่มีนัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจมาวิเคราะหเ์พื่อพิจารณาก าหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางด าเนินงานใน
ระยะยาว โดยเป็นประเด็นที่เก่ียขอ้งกับผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 
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บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและ
มีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุน้ที่มิใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสรา้งดงักล่าวมีความเหมาะสม
กับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จและมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละการคา้ปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบติัหนา้ที่โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายมา
โดยตลอด 

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและ
หลักการก ากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี ้ประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวใหด้ าเนินไปอย่างเรียบรอ้ยเปิด
โอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสรา้งสรรคแ์ละเป็นอิสระ  รายละเอียด
ปรากฏในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการบริหารและจดัการใหบ้ริษัทฯ มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ ์
วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่ก าหนดไว ้โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ทีภ่ายใตก้ฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได  ้แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ  โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาจไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นไดแ้ต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ของบริษัทฯ และกิจการนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
 

การจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดว่ากรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันไดไ้ม่เกิน 2 วาระ และสามารถ
ต่อวาระไดโ้ดยรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทุกวาระแลว้ตอ้งไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบติั
หนา้ที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไดต้ามที่เหน็สมควรและในปีที่
กรรมการอิสระดงักล่าวครบก าหนดออกตามวาระคณะกรรมการอาจเสนอชือ่กรรมการดงักล่าวใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการกลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระต่อไปได ้
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

• ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย  3 เดือนต่อครัง้ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้ชี ้แนะและก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ  นโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ  ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริษัทซึ่งจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 8 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ  ตลอดทั้งปี ทั้งนี ้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดนโยบายเก่ียวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งระบุไว้ใน
จรรยาบรรณและหลักการก ากับดูแลกิจการว่า  กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่าง
สม ่าเสมอ โดยกรรมการควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยรอ้ยละ  75 ของการประชุมทั้งปี โดยในปี 
2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 10 ครัง้ สดัส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ทัง้คณะคิดเป็นรอ้ยละ 90.90 

• ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุมก่อน
การประชุมแต่ละครัง้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมไดอ้ย่างเป็น
อิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักล่าว 

• เลขานุการบริษัทจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อกัษรไดโ้ดยไม่ส่งผล
กระทบต่อบริษัทฯ ใหก้รรมการไดม้ีเวลาพิจารณาล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วนั พรอ้มกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ 
เลขานุการบริษัทจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

• ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมไดม้ีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่ส าคัญ อีก
ทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ  มีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบทัง้นี ้เลขานุการบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเขา้ร่วมประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุมทุกครัง้ 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนไดเ้สียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนัน้ 

• คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหบ้นัทึกองคป์ระชุมขณะที่คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชุมทุกครัง้
ซึ่งที่ผ่านมา การลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมด 

• เมื่อมีเหตุการณต่์าง ๆ ที่ส าคญัหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยส าคญั ฝ่ายจัดการ
จะน ารายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ  ยกตัวอย่างเช่น ความ
คืบหน้าโครงการในต่างประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ เหตุการณ์ที่เป็นกระแสสังคมที่
เก่ียวขอ้งหรือมีโอกาสเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นตน้ 

• ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ ดี
รองรบักับการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ดงันี ้
- พิจารณารายการทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ส าคญั 
- พิจารณาการลงทุนและการพฒันาโครงการศูนยก์ารคา้โครงการที่พกัอาศยั โครงการ Mixed-use และการลงทุน

ในกิจการอื่น 
- พิจารณาก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ อาทิ ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม  การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย การประยุกต์ใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

- พิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงการตรวจสอบภายใน IT Audit และ IT Governance 
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- พิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ผลกระทบจากธุรกิจออนไลน ์ภาวะเศรษฐกิจ การ
เปล่ียนแปลงในสงัคมยุคปัจจุบนั อุปสงค-์อุปทาน ในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
การบริหารทรพัยากรมนุษยแ์ละการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

• เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนขอ้มูลหรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งมีการเก็บไวอ้ย่างครบถว้นใน
ที่ปลอดภยั โดยมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟลอ์ิเล็กทรอนิกสค์วบคู่กับการจัดเก็บเอกสารตน้ฉบบั และจ ากัดสิทธิ์ในการ
เขา้ถึงขอ้มลู 

• ในกรณีที่มีขอ้ซกัถามในที่ประชุมและเป็นเร่ืองที่ตอ้งติดตามขอขอ้มลูจากฝ่ายงานที่เก่ียวขอ้ง เลขานุการบริษัทจะเป็น
ผูป้ระสานงานและจัดส่งเอกสารการชีแ้จงเพิ่มเติมของฝ่ายจดัการใหค้ณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สดุ 

• คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2562 มีการจดัประชุม 2 ครัง้
ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแผนกลยุทธป์ระจ าปี 2563 และประเด็นที่ส าคญัต่าง ๆ ทาง
ธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบกับกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานที่
เก่ียวขอ้งต่อไป 

• คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งคณะทุกครัง้ที่มีการประชุม  เพื่อ
น าผลที่ไดจ้ากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการจัดประชุมใหดี้ย่ิงขึน้ ซึ่งผลประเมิน
ประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉล่ียในปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 98.23 

• คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย  ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
ตลอดจนข่าวสารความเคล่ือนไหวดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสอดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัที่ดีและเป็นปัจจุบนั 
  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

• หลักเกณฑ ์
บริษัทฯ จดัท าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะตามแนวทางจากตลาดหลักทรพัยฯ์ มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ  ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการ
พฒันาการปฏิบติัหนา้ที่และการเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ต่อไป
ทัง้นี ้แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ้
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการประเมินระดบัคะแนนความเห็นหรือระดบัการด าเนินการใน 5 หวัขอ้ประเมิน ไดแ้ก่ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมและการท าหนา้ที่ของกรรมการ 
4) ความสัมพนัธกั์บฝ่ายจัดการ 
5) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

ส่วนที่ 2  คณะกรรมการใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือส่ิงที่ใหค้วามสนใจเป็นกรณีพิเศษส าหรบัการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการหรือการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

• กระบวนการในการประเมิน 
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เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินใหก้รรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี  และเป็นผูร้วบรวม
และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารบัทราบและหารือกันเป็นประจ าทุกปี 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 

• หลักเกณฑ ์
บริษัทฯ จดัท าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยใหก้รรมการไดท้บทวน
และพฒันาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ โดยมีหวัขอ้ในการประเมินที่
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย  กฎบัตร จรรยาบรรณของ
กรรมการบริษัท แนวปฏิบติัที่ดีของส านกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี ้
1) จรรยาบรรณและการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการ 
2) การก าหนดกลยุทธ ์การก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงาน 
3) ความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

• กระบวนการในการประเมิน 
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินใหก้รรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี  และเป็นผูร้วบรวม
และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารบัทราบและหารือกันเป็นประจ าทุกปี  

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 2) คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ3) คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง มีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าผลประเมินมาพฒันาการปฏิบติัหนา้ที่ในการสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษัทและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอยู่ในเกณฑ“์ดีเลิศ” สรุปไดด้งันี ้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

• หลักเกณฑ ์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่งเป็น  2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจาก
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย 
หมวดที่ 1  การวดัผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมิน 10 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) ความเป็นผูน้ า 
2) การก าหนดกลยุทธ ์
3) การปฏิบติัตามกลยุทธ ์
4) การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5) ความสมัพนัธกั์บคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธกั์บภายนอก 
7) การบริหารงานและความสมัพนัธกั์บบุคลากร 
8) การสืบทอดต าแหน่ง 
9) ความรูด้า้นธุรกิจและบริการ 
10) คุณลกัษณะส่วนตวั 

หมวดที่ 2  การพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่ ประกอบดว้ย จุดแข็งและประเด็นที่กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ควร
ไดร้บัการพฒันามากย่ิงขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี ้

• กระบวนการในการประเมิน 
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีการก าหนดเป้าหมายตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน  (KPIs) ที่ชัดเจนตั้งแต่ตน้ปีร่วมกับ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จากนัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเก่ียวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมิน
เปรียบเทียบกับการประเมินตนเองโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเมื่อมีผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงจะน ามา
เทียบกับ KPIs ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ต่อไปผล
การประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 98.83 ซึ่งสงูกว่าผลการประเมินตนเองโดย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประจ าปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 96.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ ์“ดีเลิศ” 

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดย
กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากสถาบัน  IOD แลว้ รวมทั้งบริษัทฯ 
สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ัฒนาความรูแ้ละแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย โดยมีการประชาสัมพนัธแ์ละประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกใหกั้บกรรมการทุกท่านในการเขา้ร่วม การ
อบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทฯ ไดเ้ชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ จากภายนอกมาเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณแ์ละความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี สรุปรายละเอียดเก่ียวกับ
การอบรมสมัมนาของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562 ดงันี ้
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การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2562 
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   

 
 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

• กลไกการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: บริษัทฯ ก าหนดระบบการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  โดยผ่านกฎระเบียบ 
นโยบาย และข้อบังคับต่าง ๆ เช่น อ านาจด าเนินการแนวปฏิบัติ และกระบวนการท างานที่ชัดเจน ตลอดจนมีระบบการ
รายงานเป็นล าดับขั้นต่อผู้บริหารที่เก่ียวขอ้งโดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็น
ระยะ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคลอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  และเป็นตาม
วตัถุประสงคข์องการก่อตัง้ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายระยะยาวที่วางไวแ้ละเติบโตอย่างยั่งยืน 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ไดแ้ก่ ข้อมูลฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อย/บริษัทร่วมกับบุคคลที่เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย ์และการท ารายการส าคัญ โดยรายการดังกล่าวจะตอ้งมีการเปิดเผยอย่างถูกตอ้งครบถ้วน  และไม่ขัดกับ
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศของตลาดหลักทรพัยฯ์ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายไว้ในจรรยาบรรณและหลักการก ากับดูแลกิจการว่าคณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกันกับ
บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทฯมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องให้
ความเห็นชอบในการด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน  การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนของ
บริษัทฯ การก ากับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานอย่างถูกตอ้งครบถ้วนและการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

• การจัดท า ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืน (Shareholders’ Agreement): บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วม
ทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทฯ  ร่วมกับผู้ร่วมทุนจัดท า Shareholders’ Agreement 
ก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญเก่ียวกับการลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นธรรม เพื่อสรา้งความเข้าใจที่ถูกตอ้งตรงกันทุกฝ่าย 
อาทิ สดัส่วนการลงทุน อ านาจการควบคุมขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการบริหารงานการจ่ายผลตอบแทน เป็น
ตน้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2562 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชีที่
ผูส้อบบัญชีสงักัด เป็นจ านวนเงินรวม 11,465,000 บาท 
ค่าบริการอื่น - ไม่ม ี- 

 
การน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบัติตาม CG Code ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. ไปปรบัใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง โดยในปี 2562 
คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนุมัตินโยบายและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดงันี ้

• พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล เพื่อใหม้ีคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนา้ที่ในการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบติัที่ดี 

• พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรประธานกรรมการอิสระ และแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent 
Director) เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีการประสานและถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสรา้งความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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• พิจารณารบัทราบการปรับปรุงกระบวนการจดัการเร่ืองรอ้งเรียนของบริษัทฯ เพื่อก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกการรับและ
ด าเนินการเร่ืองรอ้งเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังมิไดน้ าไปปรับใช้ ไดม้ีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งไดม้ีการบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแต่ละคณะแลว้ 
 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก า กับดูแลกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการ
ภายในประเทศเช่น หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี  2560 (CG Code) โครงการประเมินการก ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุน้ (AGM Checklist) โครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์ของ The 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เ ก ณ ฑ์  ASEAN Corporate Governance 
Scorecard และ DJSI Sustainability Assessment เป็นตน้ โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจ าปีภายใตห้ัวข้อหลัก
ดงันี ้

• การบริหารจดัการเพื่อความยั่งยืน 

• ผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 

• โครงสรา้งการจัดการ 

• การก ากับดูแลกิจการ 

• การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

• ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

แนวทางการจัดท ารายงานในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริษัทฯ ผนวกรวมรายงานการพัฒนาความยั่งยืนในรายงานประจ า ปีเป็นปีที่ 7 เพื่อแสดงผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยประยุกตต์ามแนวทางการรายงานขององคก์รความร่วมมือว่าดว้ยการรายงานสากลดา้นความยั่งยืน 
ฉบบัมาตรฐานในแบบหลกั (Global Reporting Initiative (GRI) Standard-Core Option) รวมทัง้กรอบการจดัท ารายงานของ 
International Integrated Reporting Committee (IIRC) มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ( ISO 26000:201 
Guidance on Social Responsibility) หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 
Compact: UNGC) และเชื่อมโยงการด าเนินงานที่สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

ขอบเขตการรายงาน 
รายงานฉบับนีค้รอบคลุมผลการด า เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ไม่รวมผลการด า เนินงานดา้นความ
ยั่งยืนในต่างประเทศ ครอบคลุมระยะเวลาการด า เนินงานตั้งแต่วันที่  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยรายงานความ
คืบหนา้และผลการด า เนินงานดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ตามกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยขอบเขตของ
รายงานในส่วนผลการด าเนินงานดา้นธุรกิจและดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมเฉพาะทรัพยสิ์นภายใตก้ารบริหารของ
บริษัทฯ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ทัง้ 33 แห่ง อาคารส า นกังาน 7 แห่ง และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและส่งเสริมกันภายใตก้ารบริหารงานของ
บริษัทฯ ที่เปิดท าการในประเทศไทยดังรายงานในลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 48 ยกเวน้การรายงานในดา้นส่ิงแวดลอ้มที่
ไม่รวมผลการด าเนินงานของโครงการโรงแรมและโครงการที่พักอาศัย และการรายงานในดา้นห่วงโซ่อุปทานไม่รวมผลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อย บจ. ซีพีเอ็น เรซซิเดน้ซ ์

การด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อ
หุน้ รา้นคา้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้พนกังาน คู่แข่งทางการคา้ สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ภาครฐั องคก์รอิสระและองคก์รอื่น ๆ 
ในสงัคมโดยเนือ้หาและรายละเอียดในรายงานฉบบันี ้ เป็นการเปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ที่เก่ียวขอ้ง ที่มีสดัส่วนการถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 50 หรือบริษัทที่มีอ านาจในการบริหาร รวมทัง้บริษัทที่ตอ้งการเปิดเผยขอ้มลู 

การควบคุมคุณภาพของรายงาน 
แผนกพฒันาความยั่งยืนทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพฒันาที่ยั่งยืน เป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมคุณภาพการ
จดัท ารายงานใหม้ีความถูกตอ้งสมบูรณแ์ละมีคณะท างานจดัท ารายงานประจ าปี และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบัญชี 
การเงิน และบริหารความเส่ียงเป็นผูต้รวจสอบการเผยแพร่ขอ้มลู 

การให้ความเช่ือม่ันต่อรายงาน 
รายงานฉบบันีไ้ดร้บัการตรวจรบัรองรายงานฯ และตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังานที่ส าคัญโดยหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระต่อผลปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย ์ เพื่อความ
น่าเชื่อถือและโปร่งใส และใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการรายงานของ GRIStandards ดงัรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่น
ในหนา้ 278-279 ของรายานประจ าปี 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายงาน 
สามารถอ้างอิงขอบเขตผลการด า เนินงานดา้นความยั่งยืน และ GRI Content Index ไดท้ี่ 
https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-reporting-library 
หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ 

แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 10 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด  ์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2667-5555 ต่อ 6907-6909 
โทรสาร : +66 (0) 2264-5593 
อีเมล : sd.ho@cpn.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainability-reporting-library
mailto:sd.ho@cpn.co.th
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ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดท้บทวนและเพิ่มเติมตวัชีว้ัดดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ (UN SDGs) และเตรียมกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (ปี 2563-2567) โดยก าหนดทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่การเป็นศูนยก์ลางของการใช้ชีวิตและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ก าหนดตัวชีว้ัด และติดตาม
ผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธธ์ุรกิจประจ าปี โดยคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ยัง
ถ่ายทอดตวัชีว้ัดดงักล่าวไปเป็นตัวชีว้ัดส าหรับการประเมินผลงานผูบ้ริหารและพนักงานระดบัสายงาน ระดบัฝ่าย ระดบัแผนก 
และรายบุคคล ลดหลั่นกันในสัดส่วนที่เหมาะสม มีผู้บริหารระดับสูงด ารงบทบาทผู้น าดา้นความยั่งยืน  (SD Champion) ท า
หนา้ที่ส่งเสริมและสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผนงานและกิจกรรมดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนใหบ้รรลตุามเป้าหมายที่วางไว้ 

1. การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่ 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการรกัษาและสรา้งการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนโดยตัง้เป้าหมายทางธุรกิจ 
ในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567) ที่จะมีรายไดเ้ติบโตในอัตราเฉล่ีย (CAGR) ประมาณรอ้ยละ 12 ต่อปี โดยหนึ่งในกลยุทธ์การ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางการเติบโตดว้ยการกระจายฐานธุรกิจการ
พฒันาและบริหารอสงัหาริมทรพัยใ์นหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1.1 การขยายธุรกิจทางภูมิศาสตรแ์ละประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ในท าเลที่ มี
ศักยภาพเร่ิมจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ มั่นคงและเป็น
ศูนยก์ลางของภูมิภาคนั้น ๆ  เพื่อกระจายความเส่ียงการกระจุกตัวของธุรกิจและสรา้งโอกาสในการเติบโตทางธุ รกิจควบคู่กับ
การมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของภูมิภาคนัน้ ซึ่งปัจจุบนั บริษัทฯ มีศูนยก์ารคา้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ านวน 
15 แห่ง ในต่างจงัหวดัจ านวน 18 แห่ง และในประเทศมาเลเซียอีก 1 แห่ง 

ก่อนเร่ิมพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะเลือกท าเลที่ดีที่สุดในย่านนั้น ๆ  เพื่อสรา้งความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับลูกคา้
รวมถึงนกัท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อคา้ขายที่ศูนยก์ารคา้ โดยศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ จะถูกสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยแนวคิด Center of 
Life หรือศูนยก์ลางการใช้ชีวิตของคนทุกวัยในชุมชนและทอ้งถ่ินนั้น ดว้ยการน าเสนอสินคา้และบริการอย่างครบครัน รวมทั้ง
การสรา้งสรรคพ์ืน้ที่และกิจกรรมไลฟ์สไตลใ์หม่ ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ที่เปล่ียนแปลงไป นอกจากนี ้ในการออกแบบจะน าเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละทอ้งถ่ินนัน้ ๆ มาเป็นจุดเด่นของศูนยก์ารคา้ 
เพื่อให้ศูนย์การค้ามีความกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของท้องถ่ินและส่งเสริมความภาคภูมิใจของคนในท้องถ่ินรวมถึงดึงดูด
นกัท่องเที่ยวใหม้าเย่ียมชม ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ สรา้งงาน สรา้งอาชีพ ก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดสู้่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
เป็นการสรา้งประโยชนแ์ละสรา้งมูลค่าใหกั้บผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม น าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจระดบัประเทศ 

ดว้ยวิสัยทัศน์ที่ตอ้งการเป็นผ้นู  าในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใ์นระดับภูมิภาคและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
บริษัทฯ จึงไดข้ยายการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นประเทศที่มีแนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง เช่น 
มาเลเซียและเวียดนาม เป็นตน้ เพื่อกระจายฐานธุรกิจและลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว นอกจากนัน้ บริษัทฯ 
ยงัไดข้ยายรูปแบบการลงทุนไปสู่การพฒันาอสังหาริมทรพัยป์ระเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรภายใตก้ลยุทธ์การพฒันาโครงการ
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สงัหาริมทรพัยแ์บบผสม (Mixed-use Development) ประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้ที่อยู่อาศยั อาคารส านกังาน และโรงแรม เพื่อ
สรา้งมลูค่าเพิ่มใหกั้บธุรกิจศูนยก์ารคา้ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักและใชท้ี่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสดุถือเป็นการท าธุรกิจที่เกือ้หนุนกันใน
เชิงพืน้ที่ โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2559 บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดน้ซ ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ไดพ้ฒันาโครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณ
พืน้ที่ศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ ที่เปิดด าเนินการอยู่หรือพืน้ที่ใกล ้ ๆ โดยรอบศูนยก์ารคา้ ปัจจุบนับริษัทฯ ไดเ้ปิดตวัโครงการที่พัก
อาศยัรูปแบบคอนโดมิเนียม จ านวน 9 โครงการ โดยในจ านวนนี ้ไดท้ าการก่อสรา้งและตกแต่งแลว้เสร็จจ านวน 7 โครงการ โอน
ใหล้กูคา้ทัง้หมดแลว้เสร็จจ านวน 3 โครงการ และอยู่ระหว่างการโอนจ านวน 4 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาบนพืน้ที่
ใกลศู้นยก์ารคา้ ซึ่งมีกระแสตอบรบัจากลกูคา้อย่างดีมากนอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัเตรียมเปิดตวัโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง
จ านวน 4-5 โครงการต่อปี ตลอดจนศึกษาโอกาสการพฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ตามแผนที่วางไว้ 

1.2 การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

ในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพยข์องบริษัทฯ ไม่ไดจ้ ากัดเฉพาะการลงทุนในรูปแบบที่เจ้าของโครงการเพียงคนเดียว
เท่านั้นแต่ยังมีรูปแบบการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถน าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยใ์นดา้นที่แตกต่างกันมาแบ่งปัน แลกเปล่ียน และสนบัสนุนซึ่งกันและกัน เช่น 

• การร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“DTC”) เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ
ผสม ประกอบดว้ย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนยก์ารคา้ และอาคารส านักงาน บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนน
พระราม 4 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความช านาญ คือ ธุรกิจศูนยก์ารคา้รอ้ยละ 85 และ
ธุรกิจอาคารส านักงานรอ ้ยละ 100 ขณะทีสดัส่วนการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและที่พกัอาศัยรอ้ยละ 40 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ 
DTC มีความเชี่ยวชาญ 

• การร่วมมือกับ IKEA เปิด “อิเกีย บางใหญ่” ซึ่งเป็น IKEA รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนลูกคา้เดินเข้าออกและ
ช าระเงินไดทุ้กชั้น และเป็นสาขาแรกที่มีทางเข้าเชื่อมต่อกับเซ็นทรัลเวสตเ์กตทุกชั้น เป็นการเสริมความเป็น Super 
Regional Mallใหกั้บเซ็นทรลั เวสตเ์กต 

• การร่วมทุนกับบริษัท ไรทแ์มน จ ากัด ภายใตบ้ริษัท ฟีโนมินอนครีเอชั่น จ ากัด ในสัดส่วน 50:50 เพื่อร่วมกันรังสรรค์
ความมหัศจรรยใ์ห้ “ไตรภูมิมหัศจรรยส์ามโลก” สวนสนุกนวัตกรรมธีมปารค์ผจญภัยแห่งแรกของโลก เป็น World-
Class Attractions แห่งใหม่ของจงัหวดัภูเก็ต และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจากทั่วทุกมมุโลกตอ้งมาเยือน ซึ่ง
ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้สามารถแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในประเทศอื่น ๆ ไดม้ากย่ิงขึน้ 

• การร่วมทุนกับ Common Ground Group ที่เป็นแบรนดท์ี่มีชื่อเสียงในธุรกิจโคเวิร์กกิง้สเปซ (Co-working Space) 
จากประเทศมาเลเซียและมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยไดจ้ัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนามบริษัท 
คอมมอน กราวน์ ประเทศไทย จ ากัด และถือหุ้นในสัดส่วนบริษัทฯ รอ้ยละ 51 และ Common Ground Group รอ้ย
ละ 49 ขยายธุรกิจโคเวิรก์กิง้สเปซในประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงานเข้าดว้ยกันเป็นพืน้ที่
ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม(SMEs) และสตารท์อัพ (Start-up) และผลักดัน
เศรษฐกิจไทยใหเ้ติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

• การร่วมทุนกับบริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) โดย
บริษัทฯ ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 33 เพื่อขยายขอบเขตการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ผ่านช่องทางดิจิทัล โดย Grab เป็นผูน้  า
ในการให้บริการเดินทาง ส่งอาหาร และโลจิสติกส ์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เ ป็นพันธมิตรที่ส าคัญอีกรายส าหรบั
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บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลในการเพิ่มศักยภาพสู่ความเป็น Omni-channel โดยจะร่วมมือกันสรา้ง New Ecosystem 
เพื่อตอบโจทยก์ารใชช้ีวิตของลกูคา้ในยุคที่มีความผสมผสานระหว่างออฟไลนแ์ละออนไลนม์ากขึน้ 

• การร่วมมือกับบริษัทย่อยของกลุ่มฮ่องกงแลนดใ์นการศึกษาแนวทางการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยรู์ปแบบผสม
ในประเทศไทย โดยกลุ่มฮ่องกงแลนดม์ีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรพัยเ์ชิง
พาณิชยม์าอย่างยาวนาน ทัง้ในฮ่องกงและต่างประเทศซ่ึงรวมถึงประเทศไทย 

• การดึงผู้พัฒนาเอาทเ์ล็ตระดับแนวหน้าของโลกอย่าง Mitsubishi Estate Asia (MEA) ซึ่งประสบความส าเร็จจาก
โครงการเอาทเ์ล็ตในญ่ีปุ่ นกว่า 9 แห่ง อาทิ โกเทมบะ ริงคุ และชิซุย เป็นตน้ มาร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ 
ดว้ยสัดส่วนรอ้ยละ 30 (โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองรอ้ยละ 70) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกคา้ 
และเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงการดว้ยเอาทเ์ล็ตแบรนดร์ะดบัโลก ซึ่งจะช่วยยกระดบัโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ
เป็นผูน้ า ดา้นลกัซูรีเอาทเ์ลตในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดอ้ย่างแท้จริง 
 

2. การพัฒนาศูนยก์ารค้าสู่การเป็น Center of Life 

แนวทางการบริหารจัดการและผลการด าเนินงาน 

- การพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการ โดยยึดถือลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล ์ครอบคลมุกลุ่ม
ลกูคา้ที่หลากหลาย ทัง้ในเร่ืองอายุไลฟ์สไตล ์และความชอบความตอ้งการ 

- การให้บริการท่ีเป็นเลิศ ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและจริงจงั โดยสรา้งการมีส่วนร่วมจากผูม้ี
ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง เนน้ในเร่ืองการอ านวยความสะดวกและปลอดภยัเป็นหลกั 

- การประยุกตใ์ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารและอ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้ริการ 
 

2.1 การพัฒนาศูนยก์ารค้าโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนยก์ลางและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดท้ าวิจยัเชิงปริมาณโดยการส ารวจพฤติกรรมและไลฟ์สไตลข์องกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ก่อนการพฒันา
โครงการใหม่จ านวน 1 โครงการ ประกอบดว้ย การสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อศูนยก์ารคา้ที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตในบริเวณท าเลที่ตั้งใกลเ้คียง และส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ต่อรูปแบบ บริการประเภทรา้นคา้ และแบรนด์
สินคา้ในใจที่ลกูคา้คาดหวงัจะเห็นในศูนยก์ารคา้ ในส่วนการท าวิจยัลกูคา้ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจ
ของลกูคา้ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ ทัง้ 33 โครงการในประเทศไทย ดว้ยระบบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ออนไลน์ที่ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและทีมงานวิจัยการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเพิ่มรอบการส ารวจ
เป็นรายไตรมาส เพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ส ารวจ และไดข้อ้มลูที่เป็นปัจจุบนัมากย่ิงขึน้ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทัง้สองส่วนจะถูกส่งต่อไปยงัทีมงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาและปรบัปรุงศูนยก์ารคา้และกลุ่มอาคาร
ใกลเ้คียงเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอีกทั้งมีการวิเคราะหแ์ละคาดการณ์ความตอ้งการใน
อนาคตของผู้บริโภคเพิ่มเติมตามข้อมูลประชากรศาสตร ์และความคลา้ยคลึงกับข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ในระบบ 
จากนั้นน ามาพัฒนาและปรับปรุงโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนธุรกิจประจ าปี ทั้งในเร่ืองการก าหนดสัดส่วนประเภท
รา้นคา้ การเพิ่มหรือลดพืน้ที่ส่วนกลางส าหรับท ากิจกรรม หรือจัดสรรส าหรับรา้นค้าแบบเปิดโล่ง (Open Plan) การเพิ่ม
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จุดหมาย - เดสติเนชัน ให้เหมาะสมและสมบูรณ์ตามแผนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององคก์ร โดยในปี 2562 ได้
ด าเนินการตามแผนธุรกิจประจ าปี ดงันี ้

1) แฟมิลี่เดสติเนชัน - จุดหมายและบริการส าหรับครอบครัว (Family Destination) 
คือ การออกแบบบรรยากาศและบริการแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดพืน้ที่ใช้สอยที่ตอบโจทยค์รอบครัวยุคใหม่ ให้มี
ความเชื่อมโยงสานสัมพนัธ์ระหว่างกันมากขึน้ สามารถให้คนทุกรุ่นทุกวยัมาร่วมกันใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตลท์ี่แต่ละคน
สนใจ มีพืน้ที่พักผ่อนและบริการพิเศษส าหรับเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และถูกหลกั 
อาชีวอนามยั โดยจุดหมายและบริการแบ่งไดเ้ป็น 

- สนามเด็กเล่นในร่มที่แตกต่างตามอัตลักษณข์องแต่ละศูนยก์ารคา้จ านวน 34 จุดใน 25 โครงการ 
- ที่นั่งรับประทานอาหารส าหรับครอบครัวในโซนศูนยอ์าหาร (Food Park) ที่บริหารงานโดยบริษัทฯ ใน 25 

โครงการ จากทัง้หมด 30 โครงการ 
- หอ้งน า้ส าหรบัเด็กโดยเฉพาะซึ่งแยกออกจากหอ้งน า้ผูใ้หญ่เพื่อสรา้งสขุนิสัยในการใชห้อ้งน า้ดว้ยตนเองใน

เด็กเล็กจ านวน 72 หอ้ง ใน 24 โครงการ 
- โซนจุดหมายเพื่อเสริมทักษะการเรียนและการใชช้ีวิตส าหรบัเด็กต่อเนื่องจากปีที่แลว้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล 

ป่ินเกลา้ เซ็นทรลั บางนา และเพิ่มเติมในเซ็นทรลั เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ 
 

2) ฟู้ดเดสติเนชัน - จุดหมายส าหรับการรับประทานอาหาร (Food Destination) 
คือ การพฒันาโซนอาหารที่ผสมผสานรา้นอาหารหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคทัง้รบัประทานที่รา้น
และซือ้กลับ รูปแบบที่ไดพ้ัฒนาขึน้ ไดแ้ก่ ฟู้ดวิลล ์(FoodVille) ฟู้ดพาทิโอ (Food Patio) ฟู้ดเวิลด ์FoodWorld) ฟู้ด 
วิลเลจ (FoodVillage) เทลส์ออฟไทยแลนด์ (Tales of Thailand) รวมไปถึงการรวบรวมร้านค้าในกลุ่มอาหาร
หลากหลายประเภท ทัง้รา้นอาหารแบบรบัประทานร่วมกันในรา้น (Dining or Restaurant) รา้นอาหารแบบผนังเปิด
โล่ง รา้นอาหารแบบคาเฟ่ รา้นอาหารส า หรับสังสรรคย์ามเย็น รา้นอาหารแบบซือ้กลับ และฟู้ดสทอล  (Food Stall) 
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของประเภทรา้นคา้ให้ตรงกับไลฟ์สไตลท์ี่เปล่ียนไปในแต่ละวันของลูกคา้ โดยโครงการที่
ครบครนัในรูปแบบฟู้ดเดสติเนชนัมากที่สดุ คือ โครงการเวิลดอ์อฟฟู้ด (wOrld of fOod) ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด์
ที่ประกอบดว้ยรา้นคา้ประเภทอาหารจ า นวนกว่า 400 ราย 
 

3) แฟช่ันเดสติเนชัน - จุดหมายส าหรับคนรักแฟช่ัน (Fashion Destination) 
คือ ศูนยร์วมสินคา้แฟชั่นส า หรับทุกไลฟ์สไตล ์ประกอบดว้ยผู้ประกอบการออนไลน์ที่มาเปิดเป็นรา้นในศูนยก์ารคา้ 
(ออฟไลน)์ และรา้นที่จ าหน่ายแบบออฟไลนแ์ละมีการเปิดใหบ้ริการแบบออนไลน ์อีกทัง้มีการน าเสนอรูปแบบร้านคา้
แบบก่ึงถาวรหรือป๊อปอพัสโตร ์ (Pop-up Store) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไดท้ดลองท าการตลาดในท าเลที่สนใจ
ก่อนตดัสินใจเปิดรา้น พรอ้มจดักิจกรรมสรา้งแรงบนัดาลใจน าเสนอเทรนดใ์หม่ ๆ ใหไ้ดส้มัผสัและให้ลูกคา้ไดต่ื้นเตน้
และคน้หาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงการท าธุรกิจค้าปลีกใน
ศูนยก์ารคา้ได ้โดยการพฒันาโซนแฟชั่นพลสั (Fashion Plus) สนบัสนุนผูป้ระกอบการใหม้ีความทนัสมยัตรงตาม   เท
รนดแ์ละความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบนัมีรา้นคา้ในโซนแฟชั่นพลัสแลว้ทั้งสิน้ 888 ราย ใน 25 
โครงการ 
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4) ไลฟ์สไตลเ์ดสติเนชัน - จุดหมายส าหรับไลฟ์สไตลใ์หม่ ๆ (Lifestyle Destination) 
คือ พืน้ที่ที่กลุ่มคนที่มีความรัก ความชอบ และไลฟ์สไตลท์ี่คลา้ยกันไดม้าใช้ชีวิตในพืน้ที่เดียวกัน ไดแ้บ่งปันความคิด 
ความฝัน ต่อยอดความคิดสรา้งสรรค ์ ไดส้รา้งแรงบันดาลใจและสรา้งความหมายใหช้ีวิตในแต่ละวัน อาทิ คนที่ชอบ
ศิลปะ รกัการท างานหตัถกรรม และงานท า มือ DIY โดยจดัสรรพืน้ที่แบบเปิดกวา้ง (Open Space) เพื่อรองรบัการท า
เวิรก์ชอป และสรรหาประเภทรา้นคา้ขนาดเล็กที่เน้นการสอนและท างานอดิเรกมารวมตวักัน รวมถึงการพฒันาพืน้ที่
ส าหรับการท างานร่วมกันหรือโคเวิรค์กิง้สเปซ เพื่อเปิดพืน้ที่ใหกั้บผู้ประกอบการรุ่นใหม่และกลุ่มคนท า งานแบบฟรี
แลนซท์ี่ตอ้งการพืน้ที่ในการท างานแบบส านกังานชั่วคราว เพื่อพบปะพูดคุยหารือหรือประชุมกับลกูคา้ 
 

5) สปอรต์เดสติเนชัน - จุดหมายส าหรับคนรักสุขภาพ (Sport Destination) 
คือ พืน้ที่ของคนรกัสขุภาพ ชอบการออกก าลงักาย รวมไปถึงกลุ่มลกูคา้สายสปอรต์แฟชั่น (Sport Fashion) และกลุ่ม
ไลฟ์สไตลท์ี่ชอบอุปกรณเ์พื่อการออกก าลงักาย (Sport Geek) รกัการใส่ชุดกีฬาแบบเก๋ ๆ หรือแบบฟังกช์นัการใช้งาน
ครบ (Sport Chic) และแนวเชื่อมโยงสรา้งกลุ่มผู้ที่ชอบกีฬาเหมือน ๆ กัน (Sporty Connector) ทั้งนีร้วมไปถึงการ
พัฒนากิจกรรมทางการตลาด-อีเว้นท์ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกก าลังกายและกีฬา อาทิ เปิดประสบการณ์ใหม่ 
สปอรต์ไลฟ์สไตลเ์ดสติเนชนั (Sport Lifestyle Destination) ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั โคราช ที่รวบรวมจุดหมายส าหรับ
ผูท้ี่ชอบออกก าลงักายและเล่นกีฬา ไดแ้ก่ การชอ้ปปิ้งกับรา้นจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา “ซุปเปอรส์ปอรต์-SuperSports” 
บนพืน้ที่ขนาด 3,000 ตร.ม. ซึ่งลูกคา้สามารถทดลองอุปกรณ์กีฬาในระบบเสมือนจริงก่อนการซือ้สินคา้ ทั้งอุปกรณ์
กอลฟ์ในโซน Golf Simulator สาธิตการใชง้านลู่วิ่งไฟฟ้าแบบเต็มฟังก์ชนักับโซน Johnson Active และสนองตอบทุก
ความตอ้งการในเร่ืองไม้แร็กเกตใหเ้ป็นไปไดกั้บโซน Racket Service รวมไปถึงการรวบรวมกิจกรรมพิเศษส าหรับคอ
กีฬาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล บาสเกตบอลและปิงปองกับโซน Energy Arena ที่ใหล้กูคา้ไดส้นุกแบบเต็มที่ใน
แบบฉบบัที่ไม่เหมือนใคร อีกทัง้ยงัจดัพืน้ที่สวนสาธารณะและลู่วิ่งดา้นหน้าของโครงการให้ผู้รักการออกก าลังกายทุก
เพศทุกวยัไดใ้ช้ประโยชน์จากพืน้ที่ร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเชา้และเย็น รวมไปถึงการร่วมมือกับสโมสร “สวาทแคท” 
สมาคมฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยประจ าจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหลากหลาย
รายการทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพื่อเสริมสรา้งทีมนักกีฬาให้ชุมชนไดเ้ห็นประโยชน์ของการออกก าลงั
กาย และตอกย า้การเป็นสปอรต์เดสติเนชนัของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล โคราช 
 

6) ทัวรร์ิสเดสติเนชัน - จุดหมายส าหรับนักท่องเท่ียว (Tourist Destination) 
คือ การพฒันารูปแบบพืน้ที่ส าหรบัผูเ้ช่าหลกัที่สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหเ้ข้ามาใชบ้ริการและสัมผัสประสบการณ์
ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากการจบัจ่ายใชส้อย โดยริเร่ิมจากการพฒันาสวนน า้โพโรโระ เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มลกูคา้แบบ
ครอบครวัซ่ึงเนน้ชาวไทยเป็นหลกั และไดพ้ฒันาต่อยอดไปสู่หวัเมืองเนน้นกัท่องเที่ยวเช่น การพฒันาจุดหมายส าหรับ
นกัท่องเที่ยวในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลภูเก็ต โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่
นกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกตอ้งมาเยือนเพื่อเติมเต็มประสบการณก์ารท่องเที่ยวที่หาจากที่อื่นไม่ได ้ ไดแ้ก่ 

• สวนสนุกผจญภัยแฟนตาซีแบบสามมิติ “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” (Tribhum: The Mystical Three 
Worlds) บริเวณดา้นหนา้ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ ปรากฏการณท์่องเที่ยวผจญภัยแปลกใหม่
ในดินแดนสุดลีล้ับ อิงต านานความเชื่อที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการตามหาน า้อมฤตระหว่างพญา
ครุฑกับพญานาค ผสานเขา้กับเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ใหม้ีความทนัสมัยแบบแฟนตาซีพรอ้มเทคนิคการจดัแสดง
แบบ 3D Interactive โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ ภูเขาสีเงิน ป่าเวทยม์นตรแ์ละนครบาดาล 
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• สถานแสดงพันธุ์สัตวน์ า้ “อควาเรีย ภูเก็ต” (Aquaria Phuket) บริหารงานโดยบริษัทอควาวอลค์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เป็นสถานแสดงพนัธุส์ัตวน์ า้ - อะควาเรียมน า้เค็มและน า้จืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้
คอนเซ็ปต ์“An Ocean of Myth and Legend” โดยไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากเทวต านานและวัฒนธรรม
ของไทย ภายในบริเวณจัดแสดงแบ่งเป็น 5 โซน คือโซน Mystic Forest พบกับส่ิงมีชีวิตจากต า นานไทย
พืน้บา้น โซน River Giants รวบรวมปลาน า้จืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โซน River Caves พบกับตัวนากแสน
ซุกซน โซน Coastal Haven มอบประสบการณใ์กลช้ิดกับฝูงเพนกวินสายพนัธุ ์Humboldt จากทวีปอเมริกา
ใต ้และโซน Station Aquarius พบรูปแบบกิจกรรมInteractive ที่ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับบรรดาสตัวน์ า้สายพันธุ์
ต่าง ๆ กว่า 300 สายพันธุ์รวมทั้งหมด 51,000 ตัว นอกจากนั้น ภายในอควาเรีย ภูเก็ต ยังมีห้องอาหาร 
“Andasi” ให้นักท่องเที่ยวไดร้ับประทานอาหารมื ้อพิเศษสุดประทับใจท่ามกลางฝูงปลาน้อยใหญ่ และ
พิพิธภณัฑภ์าพ 4 มิติ หรือที่เรียกว่า 4D Trick Eye Museum ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ปิดประสบการณใ์หม่ที่ต่าง
จากการถ่ายภาพ 3 มิติแบบเดิม ที่ใหค้วามต่ืนเตน้ยิ่งขึน้และสนุกสนานกันไดท้ัง้ครอบครวั 

บริษัทฯ ไดน้ าแนวทางการพฒันาจุดหมายเพื่อนักท่องเที่ยวดังกล่าวไปต่อยอดในโครงการใหม่ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
อาทิ วางแผนการพฒันาพืน้ที่แกลเลอรีถ่ายทอดเร่ืองราวเมืองอยุธยา ในโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล อยุธยา ใหเ้ป็น
สถานที่ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องมาปักหมุด-เช็กอิน รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบ
ศูนย์การค้าใหม่ คือ International Luxury Outlet เพื่อตอบรับกระแสการเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวของ
กรุงเทพฯ ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทยไดม้ีจุดหมายในการซือ้สินค้าแบรนดเ์นมคุณภาพดี ราคา
พิเศษกับส่วนลด 35-70% ทุกวันตลอดปี พรอ้มบริการที่ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร โรงแรม 
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และจุดบริการนกัท่องเที่ยว 
 

7) ศูนยก์ลางส าหรับชุมชน (Center of Community) 
คือ การพฒันาพืน้ที่เพื่อกิจกรรมส าหรบัชุมชนทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจสงัคม และไลฟ์สไตล ์ไดแ้ก่ 

• การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนทั้งในดา้นการพัฒนาพืน้ที่เพื่อเป็นช่องทางจัดจ าหน่ายและท าตลาดให้กับ
ประกอบการท้องถ่ิน เช่น พืน้ที่ตลาด Market Market หรือ ตะล๊าด ตะหลาด ตลาดของฝาก และตลาด
จริงใจ - ตลาดนดัเกษตรกรอินทรียโ์ดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรชุมชนไดม้ีพืน้ที่ในการจัด
จ าหน่ายและท าการตลาดสินคา้ชุมชน ดงัรายละเอียดเพิ่มเติมในหนา้ 142 ในรายงานประจ าปี 

• การพัฒนาพืน้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับชุมชนในการท าธุรกรรมกับภาครัฐ  เช่น การพัฒนาศูนย์
ราชการร่วม โดยในปี 2562 ได้พัฒนาเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั อุดร ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ขอนแก่น ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พิษณุโลก ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล 
เชียงใหม่ และศูนยก์ารคา้ เซ็นทรลั พทัยา ส่งผลใหปั้จจุบัน มีการเปิดศูนยร์าชการร่วม แลว้ทัง้สิน้ 14 แห่ง 
ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

• การพัฒนาพืน้ที่สาธารณะหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดส าหรับกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเหมือนกันได้มี
พืน้ที่ในการพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาพืน้ที่ส าหรับกลุ่มคนชอบป่ันจักรยาน 
และชอบสัตวเ์ลีย้งในพืน้ที่ Bike Zone และ Pet Zone ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล อีสตว์ิลล ์การพัฒนาพืน้ที่
สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คในบริเวณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 สวนสาธารณะด้านหน้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และสวนปทุมวนานุรักษ์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น การจัด
กิจกรรมทางการตลาดส าหรบัผูท้ี่ชื่นชอบเสียงเพลง อาทิ คอนเสิรต์เมโลดีอ้อฟไลฟ์ ที่จดัต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 
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กิจกรรมเวิรก์ชอปส าหรบัผูท้ี่ชื่นชอบการลงมือท า DIY อาทิ กิจกรรม KraftsWeekend ซึ่งจดัประจ าทุกเดือน
บริเวณชัน้ 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด ์
 

2.2 การให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ส ารวจความพึงพอใจลกูคา้ผ่านระบบออนไลนใ์นทุกโครงการที่เปิดใหบ้ริการตามปกติแบบครบรอบปี 
จ านวนทั้งสิน้ 32 โครงการ โดยท าการส ารวจใน 2 มิติ คือ ความส าคัญของปัจจัยเหล่านั้นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลกูคา้ และความพึงพอใจของลกูคา้ที่มีต่อปัจจยันัน้ ๆ แบ่งปัจจัยที่ท าการส ารวจออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความสะดวกใน
การเดินทาง 2) ความเชื่อมั่นในแบรนด ์3) บรรยากาศภายในที่สวยงามและเรียบรอ้ย 4) การให้บริการของบุคลากรและ
อุปกรณ์ครบถ้วน 5) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับลูกคา้ครบทุกกลุ่มรา้นคา้ และ 6) กิจกรรมทาง
การตลาดมีความหลากหลาย แปลกใหม่ ตอยโจทย ์ และดึงดูดใจ โดยผลการส ารวจจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยทันทีในทุกไตรมาส ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานด้านการให้บริการที่เป็นเลิศได้อย่าง
เฉพาะเจาะจงต่อเนื่อง และทนัท่วงที ซึ่งไดก้ าหนดแผนงานออกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้
 
1) การอ านวยความสะดวกในการเดินทางและจอดรถ แบ่งออกเป็น 

การจัดการจราจร :  ด าเนินการภายใต้ “โครงการจัดการก าลังคนในการจัดการจราจร” ( Traffic Workfoce 
Management) โดยจัดสรรก าลังคนและเจ้าหน้าที่ดูแลจราจรใหเ้หมาะสมตามพืน้ที่และช่วงเวลา ก าหนดเจ้าหนา้ที่
จราจรประจ าพืน้ที่หนา้งาน รวมเจา้หนา้ที่จราจรส ารองประจ าจุด และเจา้หนา้ที่ก ากับดูแลจราจรในหอ้งควบคุมกลาง
ท าหนา้ที่ในการบริหารจดัการจากส่วนกลาง 
การบริหารจัดการพื้นท่ีจอดรถ: ด าเนินการต่อยอดบริการพืน้ที่จอดรถให้ครบตามความตอ้งการและไลฟ์สไตลท์ี่
แตกต่างของลกูคา้ อาทิ การติดตัง้ระบบแจ้งช่องจอดรถอจัฉริยะ (Intelligence Parking System) บริการช่องจอดรถ
ส าหรับรถที่มีผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่านขึน้ไป (Carpool Parking) บริการช่องจอดรถส าหรับครอบครัวที่มีรถเข็นเด็ก 
บริการจุดจอดรถส าหรับจักรยาน บริการช่องจอดรถชารจ์ไฟฟ้า (EV Charger Parking) และบริการน ารถไปจอดให้ 
(Valet Parking) 
 

2) การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างการใช้บริการภายในศูนยก์ารค้า (Service Amendities) ไดแ้ก่ 

การอ านวยความสะดวกส าหรบัครอบครวั อาทิ  
- หอ้งใหน้มบุตร: 59 จุด 28 โครงการ 
- หอ้งน า้เด็กแบบแยกหอ้ง: 72 จุด 24 โครงการ 
- ที่นั่งรบัประทานอาหารส าหรบัเด็กในโซนฟู๊ ดพารค์: 25 โครงการ 
- รถเข็นเด็กเล็กและ Kiddy Car: 834 คนั 32 โครงการ 
- รถเข็นส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเป็นพิเศษ: 387 คนั 33 โครงการ 

การอ านวยความสะดวกส าหรบักลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ 
- เคานเ์ตอรส์ าหรบักรุ๊ปทวัร:์ 9 จุด 9 โครงการ 
- ศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว: 14 จุด 12 โครงการ 
- บริการรบัฝากกระเป๋าและขนส่งกระเป๋าเดินทาง (มีค่าใชจ้่าย): 4 จุด 4 โครงการ 
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การอ านวยความสะดวกส าหรบักลุ่มอื่น ๆ อาทิ 
- สญัญาณอินเตอรเ์น็ตไรส้ายฟรี: 14 โครงการ 
- จุดชารจ์โทรศพัทม์ือถือและใหบ้ริการยืมแบตเตอรีส ารอง (Powerbank): 165 จุด/เคร่ือง ในทุกโครงการ 
- ที่นั่งพกั Rest Area: 91 จุด 23 โครงการ 
- หอ้งละหมาด: 22 จุด 19 โครงการ 

 

3) การดูแลรักษาความปลอดภัย 
บริษัทฯ ด าเนินมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลกูคา้และรา้นคา้ สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามยัในการท างาน ISO 45001 (Occupational Health and Safety) โดยค านึงถึงความปลอดภยัทั้งชีวิต
และทรัพยสิ์นของลูกคา้ มีการก าหนดแผนงานการรักษาความปลอดภัยประจ าวันในพืน้ที่ การซอ้มแผนเผชิญเหตุ
และการอบรมแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ โดยแบ่งแนวทางการด าเนินงานดา้นการดูแล
รักษาความปลอดภัยสาธารณะออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม การสนับสนุน และการ
ปฏิบติังาน 

การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม : บริษัทฯ ก าหนดคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานและส่ิงแวดล้อม ทั้งในระดับองคก์รและระดับปฏิบัติงานสาขา เป็นผู้ขับเคล่ือนและ
ยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภัยและสขุอนามัยให้สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทัง้องคก์ร มีการ
รายงานผลและการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ระดับ
องค์กรตามวาระที่เ ก่ียวข้อง มีทีมงานตรวจสอบการปฏิบัติการหรือ  Operation Audit Team ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก าหนด
โดยเฉพาะในเร่ืองความปลอดภัย ซึ่งตรวจสอบโดยทีมย่อยชื่อ Eagle Eye ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนดและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมผูจ้ัดการทั่วไปศูนยก์ารคา้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและเยียวยาใหเ้หมาะสม
ต่อไป 

การสนับสนุน: ครอบคลมุนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานภายในบริษัทฯ และคู่คา้ที่เก่ียวขอ้ง ดา้นบุคลากร
ภายในไดก้ าหนดแผนกป้องกันความสูญเสีย หรือ LP: Loss Prevention ท าหนา้ที่ดูแล สนบัสนุน ตรวจตรา ป้องกัน
และแกไ้ขเพื่อมิใหเ้กิดเหตุฯ ภายในอาคาร และทีมเจา้หนา้ที่ดับเพลิง ซึ่งมีการอบรมและฝึกทกัษะเฉพาะดา้นในการ
เผชิญเหตุ ดา้นบุคลากรภายนอกมีการก าหนดเกณฑ์ในการว่าจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยัจากบริษัทคู่คา้ ตอ้ง
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานถูกตอ้งตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558  ครอบคลุมการไม่จ ากัด
สิทธิในการว่าจ้างแรงงานพืน้เมืองอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งภายในและ
ภายนอกใหไ้ดต้ามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด มีการฝึกซอ้มอบรมหลักสูตรพิเศษ อาทิ การอบรมหลกัสูตร ท าลาย
ลา้งวัตถุระเบิดหรือ EOD: Explosive Ordnance Disposal การอบรมทักษะการจดจ าพฤติกรรมคนรา้ย การอบรม
และประยุกตใ์ช้นาฬิกาอาชญากรรม การอบรมเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ การอบรมเร่ืองงานการข่าวและรักษาความปลอดภัยกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัรหรือ กอ.รมน. เป็นตน้ ทัง้นี ้มีการจดัแข่งขนัเพื่อประเมินสมรรถนะของทีมรกัษาความปลอดภยัและทีม
ดับเพลิงอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปีและเขา้ร่วมแข่งขันดับเพลิงภาคเอกชนทั้งเครือข่ายสมาคมศูนยก์ารคา้ไทย
และเครือข่ายทีมดับเพลิงอาคารใกลเ้คียงกันนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดจ้ัดการซอ้มการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก
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ทีมงานและพนักงานที่เก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท ์ (Call Tree) และซอ้มการติดต่อกับเครือข่ายผ่านวิทยุ
ส่ือสารคล่ืนเฉพาะตามแผนงาน 

ในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั้น บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด  
(Closed Circuit Television/CCTV) จ านวน 7,542 ตัว ในทุกโครงการ (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562) มีการติดตั้งปุ่ ม
ช่วยเหลือความปลอดภัย (Call Point) บริเวณพืน้ที่ลานจอดรถจ านวน 2,302 จุดในทุกโครงการ เพื่อให้ลูกคา้ไดก้ด
ปุ่ มเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยไดอ้ย่างทนัท่วงที รวมไปถึงการใชเ้คร่ืองมือและขอ้มูลดา้นความปลอดภัยใน
การวิเคราะหแ์ละวางแผนการด าเนินงาน เช่น การน าผลการวิเคราะหจ์ากการใช้เคร่ืองมือนาฬิกาอาชญากรรมไปใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการก าลงัเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภยัใหเ้หมาะสมเพียงพอตามจุดพืน้ที่และ
ตามเวลาที่เหมาะสม การน าจ านวนอุบัติเหตุและจ านวนเหตุอาชญากรรมทัง้ที่เกิดแลว้และเกือบจะเกิดมาวิเคราะห์
หาสาเหตุของเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ซ า้ ๆ ณ จุดเดิม เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงที่จะเกิดขึน้ซ า้อีก 

การปฏิบัติงาน: ในปี 2562 บริษัทฯ ไดป้ระกาศใชคู่้มือรกัษาความปลอดภัยฉบบัปรบัปรุงใหม่ปี 2652 เพื่อใหท้นัต่อ
สถานการณปั์จจุบนั มีการก าหนดประเด็นความปลอดภยัเป็นหนึ่งในเกณฑก์ารคัดเลือกคู่คา้ การตรวจสอบผูร้บัเหมา
ระหว่างการก่อสรา้งและเมื่อรบัมอบงาน และเพิ่มเขา้ไปในประเด็นความเส่ียงดา้นการปฏิบติังานที่ตอ้งมีการติดตาม
และปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงนั้น ๆ  อย่างเป็นรูปธรรมในการเตรียมความพรอ้มนั้น บริษัทฯ ไดน้ าระบบมาตรฐาน  
ISO 45001 มาใชใ้นการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั และเตรียมขอรบัรองภายในปี 2563 อีกทัง้มีการเตรียมความ
พรอ้มโดยการซอ้มแผนเผชิญเหตุ และมาตรการรบัมือเหตุฉุกเฉิน บนสมมติุฐานที่เปล่ียนแปลงไปทุกปี ร่วมกับรา้นคา้
ในการซอ้มอพยพหนีไฟประจ าปี และซอ้มแผนเผชิญเหตุการก่อวินาศกรรม การคุกคามดว้ยโทรศัพทข์่มขู่ การพบ
วัตถุตอ้งสงสัย และกรณีพบผู้ต้องสงสัยที่อาจก่ออัตวินิบาตกรรม เป็นตน้ นอกจากนีย้ังมีการอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกรณีเมื่อเกิดเหตุแลว้ ตอ้งด าเนินมาตรการเยียวยาต่อผู้เคราะหร์า้ยไดท้ันท่วงทีและเหมาะสม 
และท าการติดตามและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในภาพรวมดว้ยระบบ Color-CodeCondition 5 ระดับ 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤติคณะกรรมการศูนย ์

สั่งการในภาวะวิกฤติของบริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัล จะท าหนา้ที่ติดตามสถานการณค์วบคุม และประเมินภาวะวิกฤติ
ร่วมกันกับเจา้หนา้ที่ภาครฐัและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นความปลอดภัยจากภายนอกและจากบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล โดย
การประเมินสถานการณ์ส่วนใหญ่ในปี 2562 อยู่ในระดบัสีน า้เงินหรือสถานการณ์ป้องกัน ยกเวน้โครงการในพื ้นที่สุ่ม
เส่ียงจะปรบัเปล่ียนตามการประเมินสถานการณ์ตามช่วงเวลา อาทิ การปรบัเป็นระดบัสีเหลืองในโครงการที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เก่ียวขอ้งในช่วงการประชุมอาเซียน นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังไดด้ าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ด าเนินการด้านความปลอดภัยสาธารณะเพิ่มเติม อาทิ การจัดสรรพื ้นที่จอดรถส าหรับคนขับที่เป็นสุภาพสตรี
โดยเฉพาะหรือ Lady Parking ก าหนดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพศหญิงไว้คอยอ านวยความสะดวกและให้
ความเชื่อมั่นดา้นความปลอดภัยรายบุคคล การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต-เคร่ืองกระตุน้หัวใจอัตโนมัติ (AED) ในทุก
โครงการที่บริหารงานโดยบริษัทฯ มีการอบรมการใชง้านและการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ใหกั้บพนักงานที่เก่ียวขอ้ง 

ในการเตรียมความพรอ้มกรณีเกิดเหตุการณ์ขึน้แลว้ ทางบริษัทฯ ไดด้ าเนินการดา้นการประกันภยัครอบคลุมความ
เสียหายส าหรับคุ้มครองความเส่ียงภัยทุกประเภท (Industrial All Risk Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) ประ กันภัยความรับ ผิด ต่อสาธารณะ  (Public Liability Insurance) และ
กรมธรรมอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวข้องมีการจัดอบรมให้ความรูบุ้คลากรที่ เก่ียวข้องให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการ
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ประสานงานเบือ้งตน้ที่ตอ้งด าเนินการเมื่อเกิดเหตุการณข์ึน้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลและทรพัยสิ์นที่ได้รับ
ความเสียหายควบคู่ไปกับการดูแลในดา้นสภาพจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์จะมีทีมเฉพาะกิจที่ไดร้ับมอบหมายร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมท าหน้าที่ด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุและวิธีป้องกันในอนาคตรวมไปถึง
มาตรการเยียวยาและพิจารณาน ามาตรการเหล่านัน้ด าเนินการทั่วทั้งองคก์รหากพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสม 

ดงัตวัอย่างกรณีเหตุเพลิงไหมศู้นยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์ เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2562 แมท้างบริษัทฯ จะมีมาตรการใน
การใชว้สัดุในการก่อสรา้งที่มีมาตรฐานและมีความเส่ียงต ่าในการเกิดเพลิงไหม ้ รวมถึงมีการวิเคราะหท์างวิศวกรรม
ในการออกแบบพืน้ที่เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการตรวจสอบงานระบบและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ก าหนดเป็นระยะ ๆ แต่ยังเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ในทางป้องกันบริษัทฯ จึงเพิ่ม
มาตรการในการตรวจสอบงานระบบในศูนยก์ารคา้อื่น ๆ อย่างกวดขนัเพิ่มเติม หากพบว่ามีการใชว้ัสดุที่มีความเส่ียง
ให้ท าการเปล่ียนทันที อีกทั้งไดเ้พิ่มมาตรการที่เก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟ ระบบดับเพลิง และแนวทางดูแลและ
ตรวจสอบต้นเหตุที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้อย่างเข้มงวด กรณีการก่อสร้างโครงการใหม่ หรือโครงการปรับปรุง
ศูนยก์ารคา้นอกจากมาตรการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์เดิมควบคู่กับเร่ืองความปลอดภัยที่
ด าเนินการอยู่แลว้ยังก าหนดให้ค านึงถึงเร่ืองการเลือกใช้วัสดุและระบบป้องกันไฟที่ทนความรอ้นและทนไฟชนิด
ประสิทธิภาพสงูเพิ่มเติมอีกดว้ย 

4) มาตรฐานการให้บริการ 
บริษัทฯ น าหลกัการใหบ้ริการตามมาตรฐานสากลมาประยุกตใ์ชใ้นการใหบ้ริการและตรวจสอบการปฏิบติัหนา้งานให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และพฒันาปรบัปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและไดคุ้ณภาพที่ดีย่ิงขึน้ รวมไปถึง
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและมีความเป็นมืออาชีพที่ใส่ใจความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 
ตามปรชัญาการใหบ้ริการดว้ยหัวใจหรือ “Service with The Heart” แบ่งออกเป็น 

• การพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกจุดของการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 
- ในะดับผู้จัดการศูนยก์ารคา้ ให้ด าเนินการบริหารจัดการและดูแลผู้มีส่วนไดเ้สียตามคู่มือมาตรฐานในการ

บริหารศูนย์การค้าของบริษัทฯ ซึ่งพัฒนาตามแนวทางระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัล 
Malcolm Baldrige National Quality Award และระบบบริหารจดัการตามเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ 

- บุคลากรในแผนกให้บริการลูกค้า และร้านค้าสัมพันธ์จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการ พัฒนาการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ โดยในปี 2562 มุ่งเน้นในหลักสูตร “Service with The Heart” แบ่งเป็น การอบรม
มาตรฐานการให้บริการตามระบบบริหารคุณภาพองคก์รตามข้อก าหนดของ ISO 9001 และการอบรมใน
เร่ืองทกัษะการรบัมือเมื่อเกิดเหตุรอ้งเรียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาความสัมพนัธอ์นัดีกับลกูคา้ เรียนรู้
มาตรฐานการรับมือขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ เรียนรูเ้ทคนิคการน าไปใช้ยกระดบัมาตรฐานการบริการเพื่อเพิ่ม
ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ พบว่าพนกังานที่เขา้ร่วมมีความรูเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 20 และมีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรที่รอ้ยละ 98 ทั้งนี ้ยังไดจ้ัดหลักสูตรอบรมทางด้านการเพิ่มความมั่นใจและเสริมบุคลิกลักษณะ
ความเป็นมืออาชีพผ่านหลกัสตูรออนไลนใ์หกั้บพนักงานที่เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

- บุคลากรของพันธมิตร เช่น พนักงานท าความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยจัดอบรม
หลักสูตร “Serivce Trainer” ให้กับบุคลากรในระดับหัวหน้าให้มีความรูค้วามเข้าใจเพื่อน าไปอบรมให้กับ
พนกังานหนา้งานได ้ซึ่งเป็นหลกัสตูรเพิ่มเติมจากการเรียนรูใ้นเร่ืองมาตรฐานการใหบ้ริการของบริษัทฯ ผ่าน
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ระบบการเรียนออนไลน์และมีระบบการประเมินระดับความสามารถในการให้บริการของพนักงานของ
บริษัทคูค่า้ เพื่อรกัษามาตรฐานการใหบ้ริการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

• การพัฒนา “ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ตามข้อก าหนดของ ISO 9001” ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการในการ
บริหารจัดการศูนยก์ารคา้ที่พัฒนาตามบริบทขององค์กร โดยยึดกระบวนการด าเนินงานรวมไปถึงขั้นตอนการ
ติดตามตรวจสอบตามรูปแบบของมาตรฐาน ISO 9001 ไว้ทั้งหมด และมีการเพิ่มเติมให้เหมาะสม สอดคลอ้ง 
และคล่องตัวต่อการด าเนินงานของธุรกิจมากขึน้ อีกทั้งมีการติดตามและตรวจสอบกระบวนการท างานโดย
คณะท างานคุณภาพประจ าสาขา มีการสุ่มตรวจคุณภาพการใหบ้ริการรายปีโดยหน่วยงานบริหารคุณภาพและ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีการรายงานประเด็นและขอ้ควรพฒันาปรับปรุงในที่ประชุมจัดการรายสาขา
และในที่ประชุมผูจ้ดัการทั่วไปศูนยก์ารคา้ตามวาระที่ก าหนด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดน้ ามาตรฐานระบบการบริหารจัดงานประชุม แสดงสินคา้ และนิทรรศการอย่างยั่งยืน หรือ 
ISO 20121 Event Sustainability Management System มาใช้ในการบริหารและจัดการพื ้นที่ ศูนย์ประชุม
เอนกประสงค ์และไดข้อรบัรองมาตรฐานดงักล่าวเพิ่มเติม 2 แห่ง คือ ศูนยป์ระชุมเวสตเ์กต ฮอลล ์ณ ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัล เวสตเ์กต และศูนยป์ระชุมโคราช ฮอลล ์ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล โคราช รวมศูนยป์ระชุมที่ไดร้ับการ
รับรองแล้วทั้งสิ้น 7 แห่ง จากทั้งหมด 10 แห่ง นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังไดข้อรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ทัง้ประเภทหอ้งประชุม และการจดังานนิทรรศการ 
(Meeting Room and Exhibition) ซึ่งรับรองโดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) (The Thailand Convention and Exhibition Bureau: TCEB) แบ่ง องคป์ระกอบในการรบัรองออกเป็น 
เกณฑ์ดา้นกายภาพ เกณฑ์ดา้นเทคโนโลยี และเกณฑ์ดา้นการให้บริการและการจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ไดท้ าการ
ขอรบัรองแลว้ทัง้สิน้ 9 แห่ง 

 
2.3 การประยุกตใ์ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

บริษัทฯ มุ่งเนน้การพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสรา้งประสบการณแ์ละอ านวยความสะดวกใหกั้บผู้มีส่วนไดเ้สียหลกั
เป็นส า คญั โดยเฉพาะลกูคา้ รา้นคา้ พนกังาน และคู่คา้ ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นขอ้มูลสารสนเทศใหเ้กิด
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจกับผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็นแผนการด าเนินงาน ดงันี ้ 

• สรา้งประสบการณเ์ชิงดิจิทัลในการใหบ้ริการลกูคา้ 

- ส่ือสารโดยตรงกับลกูคา้ทางออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียบนแอปพลิเคชนัไลน ์ (Line) ภายใตช้ื่อ @central Life 
โดยเน้นการแนะน าโปรโมชันและกิจกรรมภายในศูนยก์ารคา้การอ านวยความสะดวกในการคน้หาที่ตั้ง
รา้นคา้พรอ้มน าทางผ่านระบบแผนที่ดิจิทัลในแต่ละศูนยก์ารคา้ทัง้ 33 แห่ง และใหบ้ริการจองที่จอดรถพิเศษ
ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์ รวมทัง้การแจ้งสิทธิประโยชน์จากรา้นคา้ภายในศูนยก์ารคา้ และน าเสนอคูปอง
ออนไลนเ์พื่อแลกรบัสิทธิประโยชนเ์ฉพาะบุคคล อาทิ การร่วมกับพนัธมิตรทางธุรกิจเดอะวนั The1 ในการท า
แคมเปญพิเศษร่วมกันทั้งสิ้น  15 แคมเปญ ซึ่งสามารถสร้างเพื่อนใหม่ได้กว่า 20,000 คน มีการแลกใช้
คะแนนเพื่อรบัคูปองถึงรอ้ยละ 90  

- บริการจองที่จอดรถออนไลน ์ส าหรบัการจองที่จอดรถในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์ ผ่านแอปพลิเคชนัไลน์แอด 
@central Life ซึ่งเปิดใหบ้ริการเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามียอดผู้ใชบ้ริการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 220 และ
สามารถรกัษาลกูคา้เดิมไว้ได ้ (Rentention Rate) ที่รอ้ยละ 63 
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- บริการป้ายแบบสัมผัสส าหรบัแจ้งสารบัญรายชื่อรา้นคา้ (Digital Directory) เพื่อใหบ้ริการโดยเฉพาะลูกคา้
ประเภทนกัท่องเที่ยว โดยมีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานใหต้อบสนองทุกไลฟ์สไตล ์อาทิ แผนผงัการเดินทาง
ไปยงัรา้นคา้ 

- สภาพการจราจร ณ เวลาปัจจุบัน ข้อมูลเฉพาะส าหรับนักท่องเที่ยว ผังรา้นอาหารในฟู้ดพารค์ คิวอารโ์คด้
เพื่อสแกนแผนผังการเดินลงในโทรศัพทม์ือถือ เป็นตน้ ซึ่งพรอ้มให้บริการใน 7 โครงการ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรลัเวิลด ์ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ลาดพรา้ว ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เชียงราย 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ชลบุรี ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ภูเก็ต และศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั วิลเลจ 

- บริการรับช าระเงินผ่านระบบออนไลนห์รืออี-วอลเลท (e-wallet) สอดคลอ้งกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัของ
รฐับาลในการผลักดนัใหเ้กิดสงัคมไรเ้งินสด โดยใหบ้ริการทัง้สิน้ 6 รูปแบบ ในศูนยอ์าหารภายใตก้ารบริหาร
ของบริษัทฯ จ านวน 13 สาขา รอบคลมุบริการช าระเงินพรอ้มเพย ์ (PromptPay) ส าหรบัทุกธนาคาร ช าระเงิน
ผ่านแรบบิทการ์ด (Rabbit Card) ช าระเงินผ่านไลน์เพย์ (Line Pay) ช าระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเลท 
(TrueMoney Wallet) และส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถช าระเงินผ่านวีแชทเพย์ (WeChat Pay) และ
อาลีเพย ์(AliPay) 

- บริการการท า ธุรกรรมทางดิจิทลัใหกั้บรา้นคา้ผ่านแอปพลิเคชนั “ซีพีเอ็นเสิรฟ์ หรือ CPN Serve” เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับรา้นคา้ในการท าธุรกรรมกับบริษัทฯ ผ่านอุปกรณแ์ท็บเล็ตและโทรศัพทม์ือถือดว้ยตนเอง 
ตามแนวคิด Self Service, Anywhere, Any Time ซึ่งโปรแกรม ดังกล่าวจะประกอบไปดว้ย ข้อมูลการเช่า
ของรา้นคา้บริการแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งมีการเพิ่มการใช้งานในดา้นการแจ้งเหตุ การท า
ประกันและการแจ้งขอความช่วยเหลือเฉพาะกิจ บริการท าธุรกรรมทางการเงินเช่น การตรวจเช็คใบแจง้หนี ้ 
หนีค้งคา้ง ประวัติการช าระเงิน บริการช าระเงินผ่านโปรแกรมไดโ้ดยตรง รวมไปถึงการให้ข้อมูลทั่วไปของ
ศูนยก์ารคา้นัน้ ๆ จดหมายข่าวจากเจ้าหน้าที่รา้นคา้สมัพนัธ ์ การรบัข่าวสารโปรโมชนั กิจกรรมอีเวน้ทร์ายวัน
และรายเดือน เป็นตน้ โดยด าเนินการเปิดระบบให้รา้นคา้กลุ่มเป้าหมายในทุกสาขาใชง้าน (ยกเวน้รา้นคา้ใน
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งใช้บริการรูปแบบอื่น) ปัจจุบันมีรา้นคา้กลุ่มเป้าหมายใช้งานผ่านโปรแกรม
ดงักล่าวแลว้มากกว่ารอ้ยละ 50 

- บริการการท าธุรกรรมทางดิจิทัลใหกั้บลกูคา้โครงการที่พักอาศัยผ่านแอปพลิเคชนั “ซีพีเอ็นเรสซิเดนทแ์ฟมิล่ี
หรือ CPN Residence Family” เพื่ออ านวยความสะดวกใหกั้บลกูคา้ทุกกลุ่มลกูคา้ทั่วไปที่สนใจเปิดใหบ้ริการ
ข่าวสาร ขอ้มลูโครงการ การขอจองเวลาเพื่อเขา้ดูในแต่ละโครงการลูกคา้ที่จองแลว้สามารถท าธุรกรรมช าระ
เงินรายเดือนและตรวจดูประวัติการช าระเงิน ในส่วนลูกค้าที่ โอนแล้วสามารถแจ้งและขอใช้บริการการ
ซ่อมแซมผ่านทางแอปพลิเคชนัดงักล่าวไดอ้ีกดว้ย 

• จัดการโครงสร้างพื ้นฐานและข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ด าเนินการศึกษาการน าข้อมูล

สารสนเทศขนาดใหญ่ที่มีอยู่มาวิเคราะหใ์หเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การนับจ านวนลูกคา้ในแต่ละพืน้ที่และในแต่ละ

ประตูทางเขา้ใหแ้ม่นย าย่ิงขึน้ โดยใชเ้ทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การนบัจากการเดินผ่าน จากสญัญาณสารสนเทศที่

ส่งออกจากโทรศพัทม์ือถือ และจากเทคโนโลยีการวิเคราะหใ์บหนา้ เพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะห ์ทบทวนและปรบัปรุง

ผังการเข้า-ออกของลูกคา้และการวางผังรา้นคา้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อร้านค้าและลูกค้าได้อย่าง

แมน่ย าและทนัท่วงทีมากย่ิงขึน้ 
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดด้ าเนินการตามแผนด าเนินงานจัดการโครงสรา้งพืน้ฐานทางระบบและขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อ
รับมือและลดความเส่ียงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ตามแนวทางจากคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง ซึ่งได้
มอบหมายใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งจัดตัง้เป็นคณะท างานดา้นการลดความเส่ียงจากภยัคุกคามดา้นไซเบอร ์ครอบคลุม
ความเส่ียงดา้นการรบัผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ไวด้ว้ยกัน และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการฯ อีกทั้งศึกษาการน ามาตรฐาน ISO 27001 - มาตรฐานสากลส าหรับระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS) มาประยุกตใ์ช้ในองคก์รภายในปี 2563 
และเตรียมองค์กรให้พร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฯ อาทิ ด าเนินการเพิ่มแผนกู้คืนระบบและข้อมูล (Disaster 
Recovery Plan - DRP) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มและระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันในการซอ้มแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) ประจ าปี และหาเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการติดตามและ
ประเมินผลสมัฤทธิ์จากมาตรการป้องกันการโจมตีทางไซเบอรท์ี่บริษัทฯ ด าเนินการ 

• น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อผลักดันให้เกิดการสรา้งมูลค่าทางธุรกิจในปี 2562 บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาช่องทางการติดต่อแบบ 
One-stop ใ ห้ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ร้ า นค้ า ที่ ส น ใจ เ ปิ ด ร้ า น กั บบ ริษั ท ฯ  ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริษั ท ฯ 
(www.cpn.co.th/th/contact-us/cpn-contact-information) โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลเบื ้องต้น
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการของตนผ่านทางเว็บไซต ์จากนัน้ทางหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาพิจารณาใน 
3 มิติ คือ 1) หอ้งหรือพืน้ที่ในโครงการที่ผูป้ระกอบการสนใจ 2) ผลิตภณัฑแ์ละบริการของผูป้ระกอบการตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายในโครงการนัน้ ๆ และ 3) ศกัยภาพของแบรนด/์ผูป้ระกอบการ ภายหลงัการวิเคราะหแ์ละ
ก าหนดรา้นคา้ใหต้รงกับพืน้ที่และโครงการโดยมีการก าหนดพืน้ที่ทางเลือกใหกั้บผูป้ระกอบการแลว้ ทางทีมงานขายจะ
ติดต่อกลบัไปตามขอ้มลูที่แจง้มา และด าเนินการปิดการขายโดยมุ่งประโยชนข์องทุกฝ่ายเป็นที่ตัง้ 

ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน : การพัฒนาศูนยก์ารค้าสู่การเป็น Center of Life 
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3. การดูแลและสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ยึดหลักการดูแลและสรา้งความพอใจและความผูกพันกับผู้มีส่วนไดเ้สียเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
มุ่งหวงัที่จะสรา้งคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยก าหนดช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนไดเ้สียให้
ครบและครอบคลมุทุกกลุ่มที่เก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดในหน้า 71-72 และ 188-191 ในรายงานประจ าปี มีการก าหนดกลุ่มผู้มี
ส่วนไดเ้สียหลกัและกลุ่มรอง และก าหนดแผนงานส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียหลกับูรณาการในแผนธุรกิจประจ าปี 
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แนวทางการบริหารจัดการและผลการด าเนินงาน 

การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า 
- การสรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่ 
- การพฒันารา้นคา้ 
- การสรา้งความสมัพนัธ์ 

การบริหารจัดการและสร้างความพูกพันกับบุคลากร 
- การสรรหาและการรักษาบุคลากร 
- การพฒันาผูน้ าและการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
- การเป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การบริหารตัดการห่วงโซ่อุปทาน 
- การบริหารความสัมพนัธแ์ละการพฒันาคู่คา้ 
- การบริหารห่วงโซอุ่ปทาน 

การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน 
- การลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
- การสรา้งความผูกพนักับชุมชน 
- การพฒันาชุมชน 

 
3.1 การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า 

ในปี 2562 บริษัทฯ ด าเนินวิธีการส ารวจความพึงพอใจของผูป้ระกอบการรา้นคา้และผูเ้ช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ในการรบับริการจาก
บริษัทฯ โดยวิธีการส ารวจความพึงพอใจผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลนโ์ดยทีมงานรา้นคา้สมัพนัธ์ในทุกไตรมาสซึ่ง
การส า รวจถูกพฒันาและวิเคราะหโ์ดยผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกและทีมงานวิจยัการตลาดภายใน ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัในแบบสอบถาม
ไดถู้กพัฒนาขึน้จากการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและขอ้มูลส ารวจความพึงพอใจในปีที่ผ่าน ๆ  มาผลการ
วิเคราะหข์้อมลูจะถูกส่งต่อไปยังทีมงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการใหบ้ริการในแต่ละโครงการ 
อีกทั้งคะแนนที่ได้จะเป็นหนึ่งในดัชนีชี ้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละ โครงการและเป็นหนึ่งในเกณฑ์ประเมินให้รางวัล
ศูนยก์ารคา้ยอดเย่ียมในแต่ละปี 

1) การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

บริษัทฯ ก าหนดกลยุทธ์ในการสรรหาและสรา้งผู้ประกอบการรายใหม่ออกเป็น 2 แนวทาง คือ การพัฒนาพืน้ที่ใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และตอบสนองต่อไลฟ์
สไตลข์องลกูคา้ที่แตกต่างกันในแต่ละพืน้ที่ ในลกัษณะรูปแบบใหม่เพิ่มเติมจากพืน้ที่แบบเดิมอาทิ 1) พืน้ที่ในรูปแบบ
ป็อปอพัสโตร ์(Popup Store) บนพืน้ที่ส่วนกลางในช่วงเวลาสัน้ ๆ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการไดท้ดลองตลาด 2) 
พืน้ที่ในรูปแบบตลาดนดัมารเ์ก็ต มารเ์ก็ต หรือตะล๊าดตะหลาด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการรายย่อยที่มีขนาดเล็ก
และไม่เคยมีประสบการณ์การท าธุรกิจบนพืน้ที่ศูนยก์ารคา้มาก่อนไดท้ดลองท าตลาด 3) พืน้ที่ตลาดจริงใจ ส าหรับ
เกษตกรอินทรียท์อ้งถ่ิน ไดม้ีตลาดในการจ าหน่ายสินคา้โดยตรงสู่ผูบ้ริโภค 4)พืน้ที่จ าหน่ายของฝากที่ระลึก เช่น กาด
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หลวง นอรธ์เทอรน์ วิลเลจศูนยร์วมสินคา้พืน้เมืองคุณภาพระดับพรีเมี่ยมที่ครบครัน และ 5) พืน้ที่อาหารแบบ Take 
Away หรือซือ้แบบไม่รับประทานที่รา้นในโซนฟู้ดพารค์ เป็นตน้ โดยในปี 2562 มุ่งเน้นการพัฒนาพืน้ที่สตาร์ทอัพ  
มาร์เก็ต (Start up Market) หรือ พื ้นที่จ าหน่ายสินค้าขนาดเล็กบนพื ้นที่ ร้านที่ยังว่างอ ยู่  เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการท้องถ่ินรายย่อยไดม้ีโอกาสท าธุรกิจในพืน้ที่ศูนยก์ารคา้แบบชั่วคราวในงบประมาณการลงทุนไม่มาก 
ซึ่งสามารถด าเนินการสรรหาผู้ประกอบการดังกล่าวไดต้ามเป้าหมายครอบคลุมพืน้ที่รอ้ยละ 20 ของพืน้ที่ส่วนกลาง
โดยเฉล่ียในแต่ละโครงการ 

อีกหนึ่งแนวทาง คือ การสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  เช่น 
นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเลือกสรรสินค้า โดยสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่จากต่างประเทศ 
ผูป้ระกอบการที่ตอ้งการแตกไลนธ์ุรกิจ และผูป้ระกอบการสินคา้แบรนด ์ โดยในปี 2562 ไดส้รรหาผูป้ระกอบการราย
ใหม่ที่เปิดรา้นกับบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้จ านวน 221 ราย ใน 261 พืน้ที่เช่าที่ว่างในทุกศูนยก์ารคา้ (รวมศูนยก์ารคา้
เซ็นทรลั วิลเลจ ที่เพิ่งเปิดในปี 2562) 

2) การพัฒนาร้านค้า 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทุกรายไดม้ีโอกาสไดร้ับการพัฒนาจากบริษัทฯ  ไม่ว่าจะเป็นรายที่
เคยท า ธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล หรือรายที่ยงัไม่เคยท าธุรกิจร่วมกันก็สามารถเขา้รบัการพฒันาได้ 
โดยแบ่งรูปแบบการพฒันาออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

- โครงการซีพีเอ็นลีด - CPNlead (CPN Leading Entrepreneur Advanced Development Program) เป็น
โครงการที่จัดตั้งขึน้ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ผ่านการอบรมใน
หอ้งเรียนเพื่อเพิ่มทกัษะการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจแบบโมเดิรน์เทรด ครอบคลมุความรูใ้นเร่ือง
การวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การวางแผนการตลาด OMNI Channel การใช้ข้อมูลในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และพร้อมที่จะลงมือทดลองท าตลาดเปิดร้านจริงในรูปแบบกิจกรรมอีเว้นท์ 
“Younique market by CPNLead” บนพืน้ที่จัดกิจกรรมในศูนยก์ารคา้ที่ก าหนด ซึ่งในปี 2562 ซีพีเอ็นลีด 
รุ่นที่ 3 มีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการรวมทัง้สิน้ 37 ราย ประกอบดว้ยรา้นคา้ในหมวดอาหาร แฟชั่น และ
หมวดอื่น ๆ เข้ารับการอบรมจากผ้ปู ระกอบการและผู้ชี่ยวชาญชั้นน าในธุรกิจคา้ปลีกของประเทศไทย
จ านวน 15 หลักสูตร รวมทั้งไดม้ีโอกาสดูงานของผู้ประกอบการคา้ปลีกทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้
ทดลองเปิดรา้นจริงบนพืน้ที่จริงในศูนยก์ารคา้ในเครือบริษัทฯ ไดท้ดลองพฒันาสินคา้ใหม่ และท าแคมเปญ
แบบข้ามหมวดผลิตภัณฑ์ในการออกร้านแบบป๊อปอัพสโตรแ์ละสามารถปรึกษาเก่ียวกับแผนธุรกิจกับ
อาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิแบบเฉพาะรายอีกดว้ย 

- โครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมี - CPN Retail Academy เป็นโครงการต่อยอดจากกิจกรรม SME Think Big 
และ SME Think Big สัญจร เมื่อปี 2559-2560 และน ารูปแบบที่เหมาะสมจากโครงการซีพีเอ็นลีดมา
ประยุกต ์ โครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมีเป็นโครงการที่จัดขึน้ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจจะ
พัฒนาการท าธุรกิจคา้ปลีกให้เติบโตและเข้มแข็ง ซึ่งจัดท าหลักสูตรจากการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการรา้นค้า โดยในปี 2562 เน้นการปูพืน้ฐานให้กับผู้ประกอบการในเร่ืองที่ยังไม่ช านาญ เช่น 
การตลาด ไดแ้ก่ การท าตลาดออนไลน ์การสรา้งความสมัพนัธ์กับลูกคา้ และการพฒันาผลิตภณัฑ ์และจัด
แต่งหน้ารา้นให้น่าสนใจ ซึ่งไดด้ าเนินการจัดอบรม 2 รุ่นแรกในเดือนธันวาคม 2562 ในกลุ่มรา้นค้าใน
กรุงเทพฯ และเขตภาคเหนือ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมแลว้ทัง้สิน้ 225 ราย ผลประเมินความพึงพอใจ
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ผู้เข้าร่วมฯ ให้คะแนนที่ 9.5 จากคะแนนเต็ม 10 ทั้งนีแ้ผนงานในปี 2563 จะแบ่งเป็น 3 แผนงาน คือ 1) 
ด าเนินการจดัอบรมพืน้ฐานให้ครบทุกภูมิภาค 2) ติดตามผลผูเ้ข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 1-2 ตามหมวดหลักสูตร
ที่ไดเ้รียนไปแลว้โดยทีมงานภายในของบริษัทฯ และ 3) คดัเลือกผูป้ระกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้า
ร่วมอบรมต่อเนื่องต่อไป 
 

3) การสร้างพัฒนาสัมพันธ์ 

บริษัทฯ สรา้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจร่วมกันกับผู้ประกอบการในเชิงลึก โดยประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ
ในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการขายและการตลาดในรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการ เพื่อผลกัดนัยอดขายของผู้ประกอบการใหดี้ขึน้และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยในปี 2562 
ไดด้ าเนินการ ดงันี ้ 

- การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมการขายที่จัดพิเศษเฉพาะกับบริษัทฯ หรือ Exclusive Campaign @ CPN โดย
บริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นคู่คิดในการน าเสนอและประสานพันธมิตรแบบข้ามหมวดผลิตภัณฑ์ (Cross 
Promotion Campaign) ให้เกิดการพัฒนาแคมเปญพิเศษขึน้เพื่อให้เกิดประโยชนกั์บทุกฝ่ายรวมทั้งลูกคา้
ที่มาใชบ้ริการ อาทิ การร่วมโปรโมชนัระหว่างแบรนดแ์ฟชั่น มาริเมกโกะ (Marimekko) และรา้นอาหารเกร
ฮาวดค์าเฟ่ (Greyhound Café) เพื่อรงัสรรคป์ระสบการณก์ารรบัประทานอาหารมือ้พิเศษที่สามารถสัมผัส
ศิลปะบนโต๊ะอาหารจากภาชนะที่ได้รับการตกแต่งลายพิมพ์ที่โด่งดังอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ฟินแลนดไ์ปพรอ้มกับการรับประทานอาหารเมนูยอดนิยมจากเกรฮาวดค์าเฟ่ การเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ในกลุ่มสินคา้เดียวกันระหว่างรา้นอาหารออฟไลน ์ “กิน+เฮ บาย เกรฮาวดค์าเฟ่” กับรา้นอาหารออนไลน ์ “ปู
ดองอันยอง” เกิดเป็นเมนูพิเศษรับประทานที่รา้นภายใตแ้คมเปญ “กิน+เฮ บายเกรฮาวดค์าเฟ่ ฟีเจอร่ิง ปู
ดองอนัยอง” (KINHEY by Greyhound Café Featuring ปดูองอนัยอง) 

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั่วทั้งประเทศในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการกระตุน้
ยอดขายให้กับผู้ประกอบการร้านคา้ตลอดทั้งปี ซึ่งในแต่ละแคมเปญจะมีองค์ประกอบในส่วนของการ
ตกแต่งพื ้นที่ศูนย์การค้า กิจกรรมอีเว้นท์ กิจกรรมออกร้าน กิจกรรมเวิร์กชอป และกิจกรรมแลกของ
สมนาคุณ โดยในปี 2562 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายหลักจ านวน 5 แคมเปญ สามารถเพิ่มยอดขาย
ใหร้า้นคา้ในช่วงดงักล่าวไดก้ว่า 2,500 ลา้นบาท (นบัเฉพาะขอ้มลูที่ไดจ้ากการแลกรบัของสมนาคุณ) 

- การจดักิจกรรมรา้นคา้สมัพันธเ์พื่อกระชบัความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกันและเป็นการรบัฟังขอ้เสนอแนะ และ
หารือพัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการในระดับเจ้าของกิจการอย่างไม่เป็นทางการเพิ่มเติมจากช่อง
ทางการประชุมรา้นคา้ และการส ารวจความพึงพอใจรา้นคา้ที่ด าเนินการทุกไตรมาส โดยในปี 2562 ไดจ้ัด
กิจกรรมเพื่อมอบประสบการณก์ารเป็นศูนยก์ลางของการใช้ชีวิต หรือ Center of Life ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ที่
ตรงกับไลฟ์สไตล์ เช่น การเชิญพันธมิตรร้านค้าเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับประสบการณ์ความ
ประทับใจแบบพิเศษเฉพาะกับบริษัทฯ ในมุมมอง “เมืองแห่งศิลปะ” หรือ City of Art และที่ตรงกับความ
ตอ้งการในการขยายธุรกิจให้เติบโต โดยเชิญพันธมิตรทางธุรกิจร่วมเดินทางไปดูงานการเปิดศูนย์การคา้
เซ็นทรลั ไอ-ซิตี ้ (Central i-City) ณ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบอื่น ๆ ที่
เนน้ไลฟ์สไตลใ์หม้ากย่ิงขึน้ 
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3.2 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทฯ ก าหนดแผนงานการบริหารจดัการคู่คา้ตามนโยบายการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน ที่มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจระหว่าง
กันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ลดผลกระทบต่อชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความปลอดภยัตาม
ห่วงโซ่คุณค่า ไดแ้ก่คู่คา้ในส่วนการพฒันาธุรกิจและก่อสรา้ง คู่คา้ในส่วนการบริหารศูนยก์ารคา้ การตลาด และคู่คา้ในส่วนการ
บริหารองคก์ร 

 
 แบ่งกลุ่มตามหมวดการใหบ้ริการของคู่คา้ ดังนี ้ 

ท่ีปรึกษาทางสถาปัตยแ์ละวิศวกรรม ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง วิศวกรรมระบบ 
ผูผ้ลิตผลิตภัณฑก์่อสรา้ง 
และปรบัปรุงอาคาร 

ผูใ้หบ้ริการสาธารณูปโภค ผูใ้หบ้ริการรับเหมาช่วง 

ผูใ้หบ้ริการระบบสารสนเทศ ผูใ้หบ้ริการด้านการจัดการกิจกรรม 
และส่ือสารการตลาด 

ผูผ้ลิตและจ าหน่ายวสัดุสิน้เปลือง 

ผูจ้  าหน่ายผลิตภัณฑส์ าหรบัฟู๊ ดพารค์ บริษัทประกันภัย ท่ีปรึกษาและผูใ้ห้บริการงานวิจัย 
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1) การบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาคู่ค้า 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดป้รบัการจัดงานประชุมคู่คา้จากการจัดเป็นประจ ารายปีเป็นการจดัทุก ๆ 2 ปี และเพิ่มรูปแบบ
การประชุมเฉพาะรายอย่างไม่เป็นทางการในการสรา้งความสมัพนัธ์ใหม่ โดยเร่ิมจากกลุ่มพนัธมิตรรายใหม่และราย
ปัจจุบันจ านวน 3 ราย มีการหารือในความร่วมมือส าหรับโครงการใหม่ขนาดใหญ่ และความร่วมมือบนพืน้ฐานการ
ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนหลักบรรษัทภิบาล และการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน ตามที่ระบุในหลักการด าเนิน
ธุรกิจของคู่คา้ (CPN Code of Conduct for Supplier) 

ทั้งนีห้นึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับคู่คา้นั้น คือการพัฒนานวัตกรรมที่สรา้งคุณค่า
ร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงการพัฒนาและก่อสรา้งโครงการ เน้นวัตถุประสงคร่์วมกันตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ไดแ้ก่ การประหยดัและใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดเศษวสัดุ และลดเวลาในการ
ท างานบนพืน้ที่เส่ียง เพิ่มความปลอดภยัและสขุอนามยั และความเป็นอยู่ที่ดีในการท างานของแรงงานที่ว่าจา้ง อาทิ 

 
- การลดและใช้ซ า้โดยเปล่ียนวัสดุฉากกั้นชั่วคราว (Partition) ในงานก่อสรา้งและปรับปรุงพืน้ที่  จากเดิมที่เป็น

โครงไม้เปล่ียนเป็นโครงเหล็กแบบส าเร็จรูป (Knock Down Partition) เพื่อสามารถน ามาใช้ซ า้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
บ่อยครัง้ และยาวนานขึน้ อีกทัง้สามารถลดปริมาณขยะโดยน ากลบัไปรีไซเคิลไดเ้มื่อหมดสภาพแลว้ 

- ร่วมกับผู้รับเหมาในการปรับกระบวนการตรวจรับมอบหรือตรวจข้อบกพร่อง  (Defect) เป็น Defect Online 
Application เพื่อลดการพิมพเ์อกสารและลดขั้นตอนการส่งเอกสารระหว่างกันไปมาโดยไดเ้ร่ิมที่โครงการการ
ปรับปรุงศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พัทยา พบว่าสามารถลดการใช้กระดาษลงได้ ประมาณรอ้ยละ 30 ของการใช้
กระดาษในกระบวนการทัง้หมด 

- การฉีดสเปรยล์ะอองน า้หน้าเคร่ืองน าอากาศเข้าศูนยก์ารคา้ (Fresh Air) เพื่อลดปริมาณละอองฝุ่นเข้าสู่อาคาร 
โดยมีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน MERV – Minimum Efficiency Reporting Value ซึ่งเป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers) ที่ปรบัปรุงขึน้ 

- การติดตั้งระบบรวมท่อน า้ทิง้เพื่อน า น า้คอนเดนเสท (Condensated) ที่กลั่นตวัจากเคร่ืองท าความเย็นกลับมา
ใชใ้หม่ ซึ่งสามารถด าเนินการไดใ้นโครงการที่ติดตั้งเคร่ืองท าความเย็นแบบแยกส่วน (Split Type) โดยไดท้ดลอง
ด าเนินการในโครงการเซ็นทรลั วิลเลจ 

- การใชพ้ดัลมดูดฝุ่นระหว่างการก่อสรา้ง เพื่อดูดกรองฝุ่นที่กระจายในพืน้ที่ก่อสรา้ง เพื่อดูแลสขุภาพของคนงาน
ผูร้บัเหมาที่ท างานในโครงการ 

- การใชตู้ค้อนเทนเนอรท์ี่ไดร้บัการปรบัเปล่ียนเพื่อใช้งานเป็นที่พกัอาศัย ใชเ้ป็นส านกังานโครงการชั่วคราว และใช้
เป็นที่พกัอาศยัของคนงานผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ซึ่งมีความคงทน ติดตัง้ง่ายและสามารถวนกลบัไปใชใ้นโครงการอื่น
ได ้โดยไม่ตอ้งรือ้ถอนวัสดุ และลดการสรา้งขยะภายหลังการก่อสรา้งเสร็จ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ มีที่พกัแบบตูค้อน
เทนเนอรแ์ลว้จ านวน 20 ตูเ้พื่อใชห้มนุเวียนในโครงการของบริษัทฯ 

- การปรับปรุงฝ้าในส่วนกันขอบ โดยใช้สติกเกอรต์กแต่งแทนการทาสีใหม่ เพื่อลดการท างานของคนงานทาสี ที่
ตอ้งอยู่ในมมุเงยนานเพื่อทาสีกันขอบใหส้วยงาม ซึ่งอาจส่งผลต่อโรคทางกายวิภาคในภายหลงัได ้
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2) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

- การบริหารความเสี่ยงคู่ค้า 
บริษัทฯ บริหารความเส่ียงคู่คา้โดยพิจารณาความเส่ียงใน 2 มมุมอง คือ ความเส่ียงจากการด าเนินงานและการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ และความเส่ียงดา้นความยั่งยืนที่เก่ียวกับธรรมมาภิบาล ส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภัย โดยวิเคราะห์ในสองมิติ คือ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการต่อบริษัทฯ อาทิ การที่ คู่ค้าเป็น
ผู้ด าเนินการน้อยรายในตลาดหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดา้นนัน้  ๆ  และขนาดของธุรกรรมที่มีระหว่าง
กัน จากผลการวิเคราะหคู่์คา้ที่ด าเนินธุรกรรมระหว่างกันในรอบปี 2562 จ านวน 6,261 ราย พบว่าคู่คา้ในกลุ่มที่ 
1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มียอดใช้จ่ายเกินกว่า 10 ลา้นบาทมีทัง้สิน้จ านวน 132 ราย ครอบคลมุรอ้ยละ 76 ของการว่าจ้าง
และจัดซือ้ทั้งหมด โดยรอ้ยละ 28 เป็นการว่าจ้างและจัดซือ้ในส่วนการพัฒนาและก่อสรา้งโครงการ รอ้ยละ 40 
เป็นการจัดซื ้อพลังงานไฟฟ้า และอีกร้อยละ 32 เป็นการจัดซื ้อจัดจ้างเพื่อการบริหารศูนย์การค้า  และการ
ด าเนินการของบริษัทฯ 
การวิเคราะหย์อดใชจ้่ายของคู่คา้ประจ าปี 2562 ตามยอดใชจ้่าย 
กลุ่มลูกค้า ค านิยาม 

แยกตามมูลค่าการว่าจ้าง 
จ านวน 
ร้านค้า (ราย) 

จ านวนยอดใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อค่าใช้จ่าย 
ท้ังหมด (ร้อยละ) 

กลุ่มท่ี 1 มากกว่า 10 ลา้นบาทขึน้ไป 132 8,980 76 

กลุ่มท่ี 2 มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่
เกิน 10 ลา้นบาท 

648 2,102 18 

กลุ่มท่ี 3 นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท 5,481 675 6 

 รวม 6,261 11,757 100 

 

ในปี 2562 พบว่าคู่คา้ที่มีความเส่ียงจากการวิเคราะหด์ังกล่าวมีจ านวน 92 ราย เป็นคู่คา้ในส่วนการพฒันาธุรกิจและ
ก่อสรา้ง รอ้ยละ 66 และเป็นคู่คา้ในส่วนการบริหารศูนยก์ารคา้รอ้ยละ 34 ทัง้นี ้แนวทางในการลดความเส่ียงคู่คา้และ
เป้าหมายในการบริหารห่วงโซ่อุปทานคือ มุ่งเน้นในเร่ืองลดการผูกขาดและคอรร์ัปชัน ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื ้อจัดจ้างขององค์กรฯ และการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน โดยจัดแบ่งแผนงานตาม
หมวดหมู่การใหบ้ริการของคู่คา้ ไดด้งันี ้
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- การสรรหาคู่ค้ารายใหม่ 
บริษัทฯ สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทอ้งถ่ินและรายย่อยในการท า ธุรกิจกับบริษัทฯ ในการส่งมอบ
สินคา้และบริการให้กับบริษัทฯ โดยเพิ่มช่องทางใหม่ส าหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนเป็นคู่คา้กับบริษัทฯ ผ่าน
ระบบออนไลน์ https://procurement.cpn.co.th/ เพื่อเพิ่มความสะดวก ความโปร่งใสและเป็นธรรมให้
ผูป้ระกอบการ โดยสามารถลงทะเบียนเป็นคู่คา้รายใหม่ไดด้ว้ยตนเอง อีกทัง้สามารถติดตามข่าวสารและสมัคร
ประกวดราคาพร้อมรับทราบผลผ่านทางช่องทางดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 2562 มีจ านวน
ผู้ประกอบการสนใจลงทะเบียนเป็นคู่คา้รายใหม่กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวแลว้จ านวน 1,043 
ราย และขึน้ทะเบียนเป็นคู่คา้รายใหม่กับบริษัทฯ จ านวน 358 ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9 ของคู่คา้รายใหม่ทัง้หมด
ในปี 2562 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดท้ าข้อตกลงกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสรา้งในการจัดหาวัตถุดิบและแรงงาน
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จากท้องถ่ินในช่วงด าเนินการก่อสรา้ง รวมไปถึงการจัดหาสินคา้ตกแต่งภายในจากแหล่งหัตถกรรมท้องถ่ินอีก
ดว้ย 

- การประเมินคู่ค้าและการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดซือ้/จัดจ้าง 
บริษัทฯ ได้น าระบบประเมินคู่คา้โดยผู้จัดซือ้ /จัดจ้างโดยตรงผ่านทางออนไลน์มาใช้ตั้งแต่เมื่อปี  2561 และ
ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 โดยออกคิวอารโ์คด้ส าหรับการประเมินคู่ค้าในทุกใบสั่งซือ้ และในทุก
รายการที่ด าเนินการสั่งซือ้ผ่านทางระบบสั่งซือ้ของบริษัทฯ พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประเมินคู่คา้
ไดดี้ขึน้ ทางหน่วยงานที่ดูแลการจัดซือ้/จัดจ้าง ไดน้ าผลประเมินดังกล่าวแยกกลุ่มคู่คา้ไปใช้ในการด าเนินการ
พฒันาและปรบัปรุงการใหบ้ริการของคู่คา้ แบ่งเกณฑก์ารประเมินออกเป็น 4 ระดบั เนน้การวิเคราะหคู่์คา้ที่ไดร้ับ
การประเมินในระดับกลาง หากวิเคราะหแ์ลว้พบว่าสามารถด า เนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อคงการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างกันได ้ จะด าเนินการออกจดหมายแจง้ถึงขอ้ควรปรบัปรุงเป็นลายลกัษณอ์กัษร ไปจนถึงการประชุม
หารือเพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างานระหว่างกันใหดี้ย่ิงขึน้ 
ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซือ้/จัดจ้างนัน้ภายหลังการวิเคราะหต์น้ทุนและความเส่ียงของคู่คา้
แยกตามกลุ่มสินคา้ และการให้บริการของคู่คา้ พบว่าในปี 2562 บริษัทฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการจดัซือ้/จดัจา้ง และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ออกเป็น 

• น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อาทิ การท าข้อตกลงจัดซือ้ออนไลน์กับคู่ค้าโดยตรง การจัดท า
เคร่ืองมือออนไลน์ในการขอใช้บริการทางธุรการ เช่น การขอใชบ้ริการรถยนตข์องบริษัทฯ และการแจ้ง
ซ่อมอุปกรณไ์ฟฟ้า เคร่ืองปรบัอากาศ และสญัญาณโทรศพัทใ์นส านักงาน 

• สรรหาผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ อาทิ ศึกษาข้อดีข้อเสียของการน าเคร่ืองเป่าลมมือ
อตัโนมติัมาทดแทนการใชก้ระดาษเช็ดมือ ศึกษาการน าหุ่นยนตม์าทดแทนในงานที่มีความเส่ียง 

• ปรับระบบทะเบียนบัญชีจัดซื ้อ/จัดจ้างเป็นแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อรอง
คุณภาพของสินคา้/บริการในแง่ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและแบ่งปันขอ้มลูทะเบียน
คู่คา้ที่มีศกัยภาพและทะเบียนคู่คา้ที่ติดบญัชีแบล็กลิสตไ์ปตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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3.3 การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน 

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาร่วมกับชุมชนตามที่ได้น าเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(https://www.cpn.co.th/th/sustainability/sustainabilitystrategy/stakeholder-engagement/community) โดยมุ่งเน้นสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แข็งควบคู่กับการด า เนินโครงการเพื่อสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษา โดยใน
ปี 2562 ไดก้ าหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นดัชนีชีว้ัดระดบัองคก์ร และแบ่งแผนงานออกเป็น 3 ดา้น ดงันี ้

1) การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อชุมชน เน้นใน 2 ดา้นหลักตามการวิเคราะหส์รัตภาพองคก์ร คือ ดา้นการจราจรทั้งก่อน
ระหว่าง และหลงัการก่อสรา้งจนเปิดใหบ้ริการ ซึ่งแสดงรายละเอียดการด าเนินการในหน้า 114 ในรายงานประจ าปี และในดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการขยะและการปล่อยน า้เสีย ดังรายละเอียดการด าเนินการในหน้า 152 ในรายงาน
ประจ าปี ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน แบ่งตามห่วงโซ่คุณค่า คือในช่วงการพัฒนาและก่อสรา้ง
โครงการก าหนดทีมงานชุมชนสัมพันธ์ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแล สอบถาม และตรวจตราผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับชุมชน
โดยรอบในระยะ 8-15 กิโลเมตรอย่างสม ่าเสมอตลอดการก่อสรา้งภายหลังการเปิดด าเนินการแลว้ จะมีทีมงานซีเอสอาร์สาขา 
(Branch CSR) และทีมควบคุมคุณภาพ รบัผิดชอบหน้าที่ดังกล่าวต่ออีกทัง้ก าหนดทีมการตลาดและทีมที่เก่ียวข้องอื่น ๆ คอย
ติดตามดูแลการรอ้งทุกข์ในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งโซเชียลมีเดีย เพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุง และลดผลกระทบที่เกิดขึน้ไดอ้ย่าง
ทนัท่วงที ทัง้นีใ้นปี 2562 ไม่มีการด าเนินการใดของบริษัทฯ ที่สรา้งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในระดบัรุนแรง 
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2) การสร้างความผูกพันกับชุมชน 

• การออกแบบอาคารโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินตามเจตนารมณข์องบริษัทฯ 

ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนเพื่อสรา้งความภาคภูมิใจและเผยแพร่อัตลักษณ์ประจ าท้องถ่ินในวงกว้าง  โดยได้
ก าหนดแนวปฏิบติัในการออกแบบโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใหน้ า
เอกลกัษณว์ฒันธรรม ประเพณีและของดีของชุมชนมาประยุกตใ์หท้ันสมัย โดดเด่น ดงัเห็นไดจ้ากรูปแบบการตกแต่ง
ดา้นหนา้อาคารในหลาย ๆ โครงการ อาทิ 
 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ขอนแก่น รูปทรงของกระต๊ิบขา้วเหนียวของชุมชนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั เชียงราย ดอกกาสะลอง และดอกเงีย้ว ดอกไมม้งคลประจ าถ่ินเหนือ 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ศาลายา ดอกกลว้ยไมฉ้ล ุดอกไมเ้ศรษฐกิจประจ าถ่ินของจงัหวดันครปฐม 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั สรุาษฎธ์านี ตน้มะพรา้ว ตน้ไมท้ี่พบทั่วไปทัง้จงัหวดั 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั เชียงใหม่ ตุง และโคมลอยของดีของคนลา้นนา 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พิษณุโลก ประเพณีแข่งเรือยาวประจ าจงัหวดั 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั อุบล ดอกบวัหลวง ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั มหาชยั เรือมหานาวา 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั โคราช นิทานพืน้บา้นเร่ืองต านานกลีบดอกสะเลเต หรือดอกมหาหงส ์
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกสของตึกอาคารและบา้นเรือนในย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

• การสนับสนุนในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ไดแ้ก่ 
- การสรา้งส่ิงปลกูสรา้งเพื่อสาธารณประโยชนใ์หกั้บชุมชน อาทิ สถานีอนามยัในเขตแจง้วฒันะ หอ้งน า้สาธารณะ

ต้นแบบในสวนลุมพินี  กรุงเทพฯ สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค  ในเขตศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 
สวนสาธารณะปทุมวนานุรักษ์ในเขตศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สวนสาธารณะโคราชริเวอร์วอล์ค ในเขต
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล โคราช สะพานลอยคนข้ามที่ไดม้าตรฐานความแข็งแรงและความปลอดภยัดว้ยการติดตัง้
กระจกนิรภัยแบบใสและสายพานลาดเล่ือนลิฟท์ ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ภูเก็ต ในปี 2562 ไดม้อบทางเชื่อม
สาธารณะกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีห้าแยกลาดพร้าว ในศูนย์การค้า
เซ็นทรลั ลาดพรา้ว มลูค่า 43.8 ลา้นบาทใหกั้บกรุงเทพมหานคร 

- การจัดสรรพืน้ที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือในราคาลดพิเศษให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาค
ประชาสังคม และหน่วยงานที่ไม่หวังผลก าไร ในการจัดแสดงนิทรรศการและจัดพื ้นที่พิเศษเพื่อให้บริการ
ประชาชน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรลั จดัอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 32 ปีแลว้ คือ การจดัพืน้ที่
เปิดรบับริจาคโลหิตเพื่อมอบใหกั้บสภากาชาดไทยโดยในปี 2562 จดัภายใตโ้ครงการชื่อ “กลุ่มเซ็นทรลัท าความ
ดีบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกัราช 2562” ด าเนินการ
เปิดรับบริจาคในศูนยก์ารคา้ภายใตก้ารบริหารของบริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลจ านวน 22 แห่ง ไดย้อดบริจาค
โลหิตจ านวน 10 ลา้นซ.ีซี. นอกจากนัน้ ยงัร่วมมือกับองคก์รไม่แสวงหาผลประโยชนต่์าง ๆ อาทิ องคก์ารทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติหรือองคก์ารยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการจัดแคมเปญ “Central-UNICEF Together For 
Everychild” “#EatPlayLove” โดยจดักิจกรรมโรดโชวใ์นรูปแบบของงานเอ็กซโ์ป สญัจรไปยงัศูนยก์ารคา้ภายใต้
การบริหารของบริษัทฯ ทั่วประเทศ เพื่อชวนให้คนไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กในช่วง
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ปฐมวยัอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในช่วง 1,000 วนัแรก ซึ่งเป็นช่วงส าคญัที่สดุของการพฒันามนุษยแ์ละเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัของการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

• การบริจาคเงิน 
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนดา้นการเงินกับชุมชน องคก์รการกุศลหน่วยงานที่เหมาะสมและมีความเก่ียวเนื่องกับ

ชุมชนที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงการบริจาคเพื่อการศึกษาและการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบติั โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดบ้ริจาคใหกั้บมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มลูนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาด
ไทย ศูนยก์ารเรียนรูชุ้มชนนาหมื่นศรีมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิพฒันา
ทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้มสากล มลูนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ มลูนิธิยุวพฒัน ์มลูนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ 
เป็นตน้ รวมเป็นเงิน 68.9 ลา้นบาท (รวมเงินที่ช าระเพื่อการด าเนินงาน) ทั้งนีส่้วนหนึ่งของยอดเงินบริจาครวม
โครงการที่ด าเนินการร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล และในนามเซ็นทรลัท า 

ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ บริษัทฯ ไดร่้วมกับกลุ่มเซ็นทรัลโดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ในการ
มอบถุงยังชีพจ านวน 6,000 ถุง มูลค่ากว่า 4 ลา้นบาท ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น 
รอ้ยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร และอุบลราชธานี ภายหลังน า้ลดยังไดร่้วมกับหน่วยงานภาครัฐในการฟ้ืนฟูและ
เยียวยาผูป้ระสบภยั อาทิ จดัโครงการ Central Green Project Waste War ร่วมรณรงคล์ดปริมาณขยะโดยการ
น าขยะเศษอาหารจากศูนยก์ารคา้มาเปล่ียนเป็นน า้ชีวภาพเพื่อมอบให้ส านกัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จังหวัดพิษณุโลก น าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดรอ้นจากน า้ท่วมขัง 6 อ า เภอ จ านวน 1,500 ขวด และ
ในช่วงตน้ปี 2562 ร่วมกับกระทรวงพาณิชย ์ ในการจัดงานมหกรรมธงฟ้าและสินคา้จากผู้ประสบภัยพายุปาบึก 
ณ ลานดา้นหนา้ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์ โดยจ าหน่ายสินคา้กว่า 170 บูธ จากจงัหวดัยะลา ชุมพร สรุาษฎรธ์านี 
นครศรีธรรมราช ตรงั และสงขลา ฯลฯ ในราคาถูกกว่าทอ้งตลาด เพื่อฟ้ืนฟูผูป้ระสบอุทกภยัตัง้แต่ปี 2561 

• การจัดกิจกรรมซีพีเอ็นอาสา 
- บริษัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานน าเสนอกิจกรรมอาสาที่ตนเองและเพื่อนพนักงานสนใจ และใชเ้วลาในชั่วโมงการ

ท างานในการท ากิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมทั้งทางดา้นสังคม 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอ้ม โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณามอบเงินสนับสนุนในการด าเนินการ นอกจากนีย้ังได้
ด าเนินโครงการ Centrality ร่วมกับบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อร่วมกันท ากิจกรรมในการสรา้งคุณค่า
ร่วมให้กับชุมชนโดยรอบหรือภายในจังหวัดที่โครงการตั้งอยู่ ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2562 มีการจัดกิจกรรมอาสา
ทั้งสิน้ 134 กิจกรรม มีจ านวนพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งสิน้ 3,972 คน (นับเฉพาะขอ้มูลที่มีการรวบรวม และ
นบัซ า้คน) เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่รอ้ยละ 88 
 

3) การพัฒนาชุมชน 

• ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนยก์ลางของชุมชน สรา้งความเป็นอยู่ที่ดี และน าความภาคภูมิใจให้กับชุมชนโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สะท้อนและส่งเสริมให้คนใน
ท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของเมือง และสรา้งกลไกตลาดชุมชนให้เกิดขึน้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แข็ง โดยในปี 2562 
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- ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการจัดกิจกรรมจ าหน่ายสินคา้ภายใตโ้ครงการสินคา้ชุมชนของเรา “ฟารม์อินทาวน”์ เป็น
ปีที่ 8 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดีกว่า 2,000 รายการ จากเกษตรกรทั่วทุก
ภูมิภาคไทยรวม 49 จงัหวดั แบ่งโซนสินคา้ออกเป็น โซนอตัลกัษณส์มนุไพร โซนผกั ผลไมแ้ละผลิตภณัฑ ์       ออร์
แกนิก และโซนสินคา้สรา้งสรรค ์ โดยจดัในศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด ์

- ร่วมกับกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา ในการจดักิจกรรมส่งเสริมสินคา้บ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ จากแหล่งผลิตกว่า 60 ราย
ในงาน “สมัผสัเสน่หสิ์นคา้บ่งชีท้างภูมิศาสตรท์ั่วไทย” ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั บางนา 

- ร่วมกับมลูนิธิโครงการหลวง ในการขยายผลจดักิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑจ์ากโครงการหลวง เพิ่มเติมจากการ
จัดงานใหญ่ที่ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ ไปจัดยังศูนยก์ารคา้อีก 6 แห่ง ทั่วประเทศ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล 
แจง้วฒันะ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พระราม 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั บางนา ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ 
ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรลั อุดร ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั มารีนา เป็นตน้ 

นอกจากนัน้ ภายใตค้วามร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลยงัไดร่้วมกันพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและกระจายรายไดสู้่เกษตรกร
โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี ้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยสนับสนุนและพัฒนา
กิจกรรมการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตผลิตภณัฑจ์นถึงการวางขายผลผลิต  

• ด้านการศึกษา 
บริษัทฯ มุ่งพฒันาในดา้นการศึกษาอนัเป็นรากฐานของสังคมภายใตโ้ครงการ “เซ็นทรลั มุ่งมั่นพฒันาการศึกษา และ
ซีพีเอ็นเพาะกล้าปัญญาไทย” โดยเน้นพัฒนาในปัจจัยพื ้นฐาน 2 ปัจจัย คือ ฮาร์ดแวร์หรือส่ิงปลูกสร้าง อาคาร 
ห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ และซอฟตแ์วรห์รือทักษะของนักเรียนและครูผู้สอน ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
โรงเรียน ในปี 2562 ไดด้ า เนินการส่งมอบใหกั้บโรงเรียนทัง้สิน้ 7 แห่ง ใน 6 จงัหวดั อาทิ ปรบัปรุงอาคารเรียน ก่อสรา้ง
อาคารศูนยก์ารเรียนรูเ้พื่อการศึกษา ปรบัปรุงอาคารเลีย้งไก่ไข่ สรา้งโรงกรองน า้ด่ืม จดัท าหอ้งเรียนตน้แบบ และส่ง
มอบสนามเด็กเล่น “สนามนีเ้พื่อนอ้ง” โดยมีรายชื่อโรงเรียน ดงัต่อไปนี ้
- โรงเรียนบา้นฉลอง จังหวดัภูเก็ต 
- โรงรียนวดัยางแขวนอู่ จังหวดัพิษณุโลก 
- โรงเรียนบา้นทบัเบิกร่วมใจ จงัหวดัเพชรบูรณ ์(โครงการต่อเนื่องจากปี 2561) 
- ศูนยก์ารเรียนต ารวจชายแดนบา้นจะนู จงัหวดัเชียงราย (โครงการต่อเนื่องจากปี 2561) 
- โรงเรียนบา้นโป่งแมลงวนั จงัหวดันครราชสีมา 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บา้นฟ้าไทยงาม จงัหวดัเชียงราย (อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง) 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ท่านผูห้ญิง ทว ีมณีนุตร จงัหวดัตาก (อยู่ระหว่างด า เนินการก่อสรา้ง) 

 

• ด้านอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ การมอบโอกาสและความเท่าเทียมทางสงัคมใหกั้บผู้ดอ้ยโอกาส อาทิ การจดัสรรพืน้ที่พิเศษฟรีให้กับผูพ้ิการได้
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยถูกตอ้งตามกฎหมายในพืน้ที่ที่เห็นชอบบนประโยชนข์องผู้พิการเป็นที่ตั้ง โดยในปี 
2562 มีผู้พิการจ านวน 46 ราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในศูนยก์ารค้าของบริษัทฯ จ านวน 21 โครงการ คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 1 ต่อพนักงานทั้งหมด นอกจากนั้น ยังร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการสานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตคนพิการ หรือ Central C.A.R.E for Disability มอบเงินสนบัสนุนแก่คนพิการให้สามารถมีความรูใ้นการประกอบ
อาชีพ และจดัจา้งเขา้ท างานกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล รวมทัง้หมดจ านวน 467 คน 
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4. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ประกาศนโยบายดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มครอบคลมุการด าเนินงานและบริหารจดัการพลงังาน น า้ สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสียเพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยน ามาตรฐานสากลต่าง ๆ มาประยุกตใ์ช้อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาตรฐานระบบการจัดการดา้นพลังงาน (ISO 50001) และ
แนวทางการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือมาตรฐานอาคารเขียวในระดบันานาชาติ 
(LEED: Leadership in Energy & Environmental Design) หลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวง
พลังงานและ ASEAN Energy Award ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการใช้
ทรพัยากรทางเลือก เช่น พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ การน าน า้กลบัมาใช้หมนุเวียน การลดปริมาณขยะฝังกลบ และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แนวทางการบริหารจัดการและผลการด าเนินงาน 

- การบริหารจดัการการใชพ้ลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิกากาศ 
- การบริหารจดัการน า้และน า้ทิง้ 
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- การบริหารจดัการขยะและของเสีย 
- การบริหารจดัการคุณภาพอากาศ 
- การบริหารจดัการพลงังานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือ Green Building 
- การบริหารที่เก่ียวขอ้งกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
- การพฒันาและรกัษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกับชุมชน 

 
4.1 การบริหารจัดการการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยมีแนวทางในการด าเนินการทัง้ในส่วนของการเพิ่มการใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งพลงังานทดแทนประเภทหมนุเวียนตาม
ธรรมชาติและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานเพื่อด าเนินงาน 
 

1) การบริหารจัดการการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน 

แหล่งพลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป (Non-renewable Sources) 
- พลงังานไฟฟ้าซึ่งไดจ้ากแหล่งผลิตโดยตรง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยในปี 2562 บริษัทฯ 

ใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าโดยตรงจ านวน 988,868 เมกะวตัต-์ชั่วโมง หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99 ของพลงังาน
ทั้งหมดที่ใช้แลว้หมดไป โดยใช้ในการท างานของระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่าง และเพื่อกิจกรรมปกติภายใน
ศูนยก์ารคา้ 33 แห่ง และอาคารส านกังานทัง้ 7 แห่ง 

- พลังงานจากเชือ้เพลิงน า้มันในการเผาไหม้เคร่ืองยนตเ์พื่อด าเนินกิจกรรมปกติ  เช่น การท างานของเคร่ืองตัดหญ้า 
การใชร้ถตูบ้ริษัท รถรบัส่งลูกคา้ (Shuttle Bus) และในการซอ้มแผนเผชิญเหตุจ าพวกอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์ส าหรับซ้อม
ดบัเพลิง นอกจากนัน้ ยงัส า รองเพื่อใชง้านในกรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น การใชน้ า้มันเป็นเชือ้เพลิงในเคร่ืองก า เนิดไฟฟ้า 
(Power Generator) และระบบสบูน า้ดบัเพลิง (Fire Pump System) เป็นตน้ 

- พลังงานจากก๊าซหุงตม้ส าหรับกิจกรรมในศูนยอ์าหารที่บริหารงานโดยบริษัทฯ และในการซอ้มแผนเผชิญเหตุกรณี
เกิดเหตุจากครวัรอ้น 

แหล่งพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนตามธรรมชาติ (Renewable Sources) 
ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลารเ์ซลลบ์นหลังคาอาคารศูนยก์ารค้าจ านวน  8 โครงการ (ไม่นับ
โครงการเซ็นทรลั แจง้วฒันะ เนื่องจากยกเลิกอุปกรณ)์ โดยในปี 2562 บริษัทฯ สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแผงโซลารเ์ซลล์
ไดจ้ านวน 9,045 เมกะวัตต-์ชั่วโมง ผลิตไดเ้พิ่มขึน้จากปี 2561 ที่รอ้ยละ 46 จากการติดตั้งแผงโซลารเ์ซลลบ์นหลังคาอาคาร
ศูนยก์ารคา้เพิ่มเติมจ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั เวสตเ์กต เซ็นทรลั ชลบุรี เซ็นทรลั ศาลายา และเซ็นทรลั นคร
ศรี ซึ่งหากผลิตไดเ้ต็มปีภายในปี 2563 คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยเ์พิ่มขึน้อีก 5,240 เมกะวัตต์-
ชั่วโมง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนในการติดตัง้เพิ่มเติมอีก 4 โครงการ และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการติดตัง้แผงโซลารเ์ซลล์
แบบที่เหมาะสมเพิ่มเติมในอนาคต 
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หมายเหตุ : การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในปี 2562 เป็นการใชพ้ลงังานของส านักงานใหญ่ (รวมส านักงานทัง้สามแห่งที่ตัง้อยู่ ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั
เวิลด ์อาคารป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์เอ และอาคารจิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร)์ เท่ากับ 891 เมกะวัตต-์ชั่วโมง 
 

2) การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในพืน้ที่ส่วนกลางและในระบบปรบัอากาศ (การใชพ้ลงังานโดยบริษัทฯ) ซึ่งบริษัทฯ ดูแลและควบคุมได้
โดยตรง บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและตัง้เป้าหมายองคก์ร ใน
การลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่ลงใหไ้ดร้อ้ยละ 20 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐานปี 2558 (เฉพาะส่วนการใช้
พลงังานโดยบริษัทฯ ) และก าหนดเป้าหมายลดการใชพ้ลงังานลงใหไ้ดร้อ้ยละ 2 ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้
ด าเนินการใชม้าตรการต่าง ๆ เพื่อลดการใชแ้ละเพิ่มประสิทธิภาพการใชใ้หดี้ย่ิงขึน้ อาทิ 

- มาตรการเก่ียวกับระบบปรบัอากาศ HVAC (Heating, Ventilation, and Air-conditioning) 
- การปรบัระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในศูนยก์ารคา้ใหเ้ป็นหลอดแอลอีดีทัง้หมด 
- การพัฒนาพนักงานในดา้นการอนุรักษ์พลังงาน จัดการองคค์วามรูด้า้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้พนักงานไดป้รับเปล่ียน

พฤติกรรมผ่านการอบรม และปลูกฝังค่านิยมในการใช้พลังงานและส่ิงแวดลอ้มอย่าง รู้คุณค่า ทั้งจากวิทยากรทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร รวมทั้งสิน้ 11 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมจ านวน 518 คน (นับซ า้คน) คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของ
พนักงานทั้งหมด รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่ือสารวันพลังงาน (Energy Day) และ
โครงการดรีมทีมที่มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยผูป้ระกอบการรา้นคา้และผูเ้ช่าพืน้ที่โดยบริษัทฯ เป็นผูใ้หบ้ริการระบบไฟฟ้าและระบบความเย็นในแต่
ละรา้นคา้และคิดค่าบริการตามหน่วยการใชง้าน เพื่อใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้และผูเ้ช่าพืน้ที่สามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า
ของตนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดใ้ห้ความรูแ้ละด าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจผู้ประกอบการ
รา้นคา้ใชพ้ลงังานอย่างประหยัด อาทิ เชิญชวนใหห้นัมาเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในรา้นเป็นระบบหลอดไฟฟ้าแอลอีดี
โดยในปี 2562 สามารถด าเนินการได้ที่รอ้ยละ 90 ของจ านวนเป้าหมายรา้นคา้ที่ก าหนดไว้ และเชิญชวนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่ือสารวนัพลังงาน (Energy Day) ประจ าปี 
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ในปี 2562 บริษัทฯ ใชพ้ลงังานไฟฟ้าทัง้หมดอยู่ที่ 997,914 เมกะวัตต-์ชั่วโมง (รวมพลงังานไฟฟ้าจากโซลารเ์ซลล)์ แบ่งเป็นการ
ใชไ้ฟฟ้าโดยบริษัทฯ เท่ากับ 486,822 เมกะวตัต-์ชั่วโมง และเป็นการใชไ้ฟฟ้าโดยผูป้ระกอบการรา้นคา้ เท่ากับ 511,092 เมกะ
วตัต-์ชั่วโมงหรือคิดเป็นรอ้ยละ 49 และรอ้ยละ 51 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทัง้หมด (ตามล าดบั) 

จากการด าเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มการใช้พลงังานไฟฟ้าทางเลือก ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ
สามารถลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมลงได ้10,800 เมกะวตัต-์ชั่วโมง (ค านวณเฉพาะโครงการที่เปิด
ใหบ้ริการตามปกติเต็มปีและอยู่ในขอบเขตการเพิ่มมาตรการตามแผนงาน) หรือเท่ากับลดลงรอ้ยละ1.1 เมื่อเทียบปริมาณการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2561 และดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่ งหน่วยพื ้นที่ หรือ Specific Energy Consumption: SEC 
เฉพาะในส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ ไม่รวมรา้นคา้เช่า) โดยเฉล่ียอยู่ที่ 162 กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ตร.ม. เมื่อค านวณ
เฉพาะโครงการที่เปิดใหบ้ริการตามปกติเต็มปี พบว่าประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่ ลดลงที่รอ้ยละ 2.8 
เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากอุณหภูมิของประเทศไทยในปี 2562 ที่สงูขึน้มากกว่าปี 2561 อย่างมีนยัยะ 19 การปรบัพืน้ที่ใช้
สอยใหเ้กิดประโยชนเ์พิ่มขึน้ของบางโครงการ และการปรบัรอบการค านวณค่าไฟฟ้า ทัง้นีเ้มื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2558) พบว่ามี
ประสิทธิภาพดีขึน้ที่รอ้ยละ 11.4 อนึ่งความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (รวมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ) ต่อหนึ่งหน่วย
พืน้ที่อยู่ที่ 162.8 กิโลวตัต-์ชั่วโมง/ตร.ม. 

 
 
*หมายเหตุ: จ านวนโครงการที่น ามาค านวณ ระหว่างปี 2558-2562 คือ 29, 30, 32, 33, 34 โครงการ (ตามล าดบั) รวมโครงการศูนยก์ารคา้ และส านักงานใหญ่ 
ไม่รวมการใชไ้ฟฟ้าของโรงแรม 
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**หมายเหตุ:  
(1) แสดงผลการวิเคราะหเ์ฉพาะโครงการที่เปิดเต็มปีปฏิทนิ หรือไม่มีการปรบัปรุง และไม่รวมการใชง้านของส านักงานใหญ่ โดยจ านวนศูนยก์ารคา้ที่น ามา
ค านวณ คือ 24, 28, 28, 30 และ 30 โครงการ ในช่วงปี 2558-2562 ตามล าดบั 
(2) ปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ที่ใชใ้นค านวณเป็น พืน้ที่ใหเ้ช่าทัง้หมด (Net leasable area) รวมกับพืน้ที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล 

 
ทั้งนี ้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไดจ้ากการด าเนินมาตรการต่าง ๆ นับจากปี 2558 ถึงปี 2562 คือ ลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าไดก้ว่า 56,010 เมกะวตัต-์ชั่วโมง (รวมแบบสะสม) หรือคิดเป็นการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้าแบบสะสมไดร้อ้ยละ 14.7 
จากปีฐาน ปี 2558 

 
 

3) การบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงและเพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนแห่ง
สหประชาชาติ(SDGs) (เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Action)) จึงไดป้ระยุกตใ์ช้แนว
ทางการจัดท าคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: 
CCF) ในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด าเนินงานขององคก์ร และแนวทางการประเมินคารบ์อน
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ฟุตพริน้ทข์ององคก์รตามมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดข้อรบัรองขอ้มูลการ
จัดท าคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร ประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้ที่เปิดให้บริการในปี 2562 จ านวน 35 โครงการ รวมอาคาร
ส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์และส านกังานใหญ่ ตามแผนงานในการจดัท าขอ้มูลปีฐานที่เหมาะสมเพื่อติดตาม
ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดคือการลดดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่ลงใหไ้ดร้อ้ยละ 20 ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2558 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประกอบดว้ย 

• ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้โดยตรง (Scope 1) เกิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ น า้มันเบนซิน 
น า้มนัดีเซล และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรั่วซึม/รั่วไหลจากก๊าซต่าง ๆ ที่ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมขององคก์ร เช่น สาร
ท าความเย็น สารดบัเพลิงก๊าซมีเทนจากระบบบ าบดัน า้เสีย เป็นตน้ 

• ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) เกิดจากการซือ้พลังงานจากภายนอกเพื่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือการใช้
พลงังานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ ในส่วนพืน้ที่ส่วนกลางและในส่วนของระบบปรบัอากาศ ดงัอธิบายในหวัขอ้ “2. การบริหาร
จดัการการใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ - การใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ” 

• ก๊าซเรือนกระจกโดยออ้มอื่น ๆ (Scope 3) เกิดจากการใชพ้ลงังานในการเดินทางของพนักงาน การใชน้ า้ประปา และ
การใช้ไฟฟ้าของรา้นคา้เช่าต่าง ๆ  ดังอธิบายในหวัขอ้ “2. การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ-
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยผูป้ระกอบการรา้นคา้ภายในรา้นคา้หรือพืน้ที่เช่า” 

จากการประเมินดังกล่าวพบว่าสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยออ้ม (Scope 2) และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยออ้มอื่น ๆ (Scope 3) คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1 : 47 : 52 
ตามล าดบัโดยสดัส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Scope 2) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) 
จากการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทฯ และรา้นคา้มีสัดส่วนมากที่สุด ส่งผลให้บริษัทฯ มุ่งเน้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ดังรายงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน” 
และ “การบริหารจดัการการใชพ้ลังงานไฟฟ้าใหม้ีประสิทธิภาพ” 

ในปี 2562 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองคก์รมีค่าเพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 5 อันเนื่องมาจากการเปิดด าเนินการโครงการ
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ เต็มปีปฏิทิน และการด าเนินการปรับปรุงศูนย์การคา้เซ็นทรัล เชียงราย ศูนยก์ารค้า
เซ็นทรลัเวิลดแ์ละการเปิดโครงการแห่งใหม่ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล วิลเลจ โดยบริษัทฯ ประเมนิความส าเร็จในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณความเขม้ขน้ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงและโดยออ้ม (Scope 1 และ Scope 2) 
ต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่  ซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากับ 93.9 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่  ทั้งนี ้หากท าการ
วิเคราะหค่์าความเขม้ขน้ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะโครงการที่เปิดใหบ้ริการตามปกติเต็มปีพบว่ามีค่าเพิ่มขึน้จากปีที่
แลว้รอ้ยละ 4 ซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม-จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ 
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*,** หมายเหตุ:  
(1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบดว้ย การปล่อยก๊าซจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนยก์ารคา้ อาคารส านักงาน และส านักงานเช่าของบรษิัทฯ โดยค านวณ
ตามแนวทางการรายงานและค านวณก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) และแนวทางการเปิดเผยก๊าซเรือน
กระจกขององคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน) โดยค านวณแบบ Operation Control 
(2) โครงการที่น ามาค านวณในแต่ละปีรวมศนูยก์ารคา้ที่เปิดด าเนินการในปีนัน้ ๆ รวมอาคารส านักงาน 1 แห่งและส านักงานใหญ่ โดยจ านวนศูนยก์ารคา้ทีน่ ามา
ค านวณ คือ 32, 34, 35, 36 โครงการในปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 ตามล าดบั 
(3) ปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ที่ใชใ้นคานวณเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าทัง้หมด (Net Leasable Area) รวมกับพืน้ที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล 

 

4.2 การบริหารจัดการน ้าและน ้าทิง้ 

1) การบริหารจัดการน ้า 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลกัซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มแม่น า้โขงและแม่น า้เจา้พระยามีระดบัความเส่ียงในการขาดแคลน
น า้ปานกลางถึงสูง (Medium-High Risk Level) เป็นล าดับที่ 45 ของโลก ทั้งนีจ้ากการวิเคราะหค์วามเส่ียงในการด าเนินงาน 
พบว่าการขาดแคลนน า้และภาวะอุทกภัยต่างเป็นปัจจยัเส่ียงที่บริษัทฯ ควรใหค้วามส าคญั โดยพืน้ที่ที่เส่ียง ไดแ้ก่ โครงการที่ตั้ง
อยู่ในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งจากภาวะภัยแล้งและสถานการณ์น า้ประปาไม่
เพียงพอเนื่องจากปัญหาน า้ทะเลหนุนในภาคกลาง ดงันัน้บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดมาตรการดูแลและเตรียมพรอ้มรบัสถานการณ์
โดยยึดตามหลกั 3R คือ ลดการใชน้ า้ (Reduce) ใชน้ า้ซ า้ (Reuse) และน าน า้เสียที่ผ่านการบ าบัดแลว้มาปรบัปรุงคุณภาพและ
น ากลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle) โดยก าหนดเป้าหมายในการน าน า้กลับมาใช้ซ า้ในส่วนกิจกรรมที่สามารถใช้ไดใ้หไ้ด้
รอ้ยละ 100 ภายในปี 2568 และสามารถน าน า้กลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึน้ที่รอ้ยละ 5 ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 โดยมาตรการที่
ด าเนินการในปี 2562 มีดงันี ้

ลดการใช้น ้า (Reduce) 
โดยปรับลดปริมาณน า้ที่ใช้ช าระลา้งในโถปัสสาวะและโถสุขภัณฑ์ ดว้ยการติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน ้าปรับวาล์วน า้และตั้ง
โปรแกรมอัตโนมัติ รวมถึงลดเวลาหน่วงน า้เมื่อเสร็จธุระลา้งมือในอ่าง ใหใ้ชน้ า้ลดลงใหไ้ดร้อ้ยละ 30 รวมไปถึงการใชอุ้ปกรณ์
ท าความสะอาดแบบประหยดัน า้ และรณรงคใ์หผู้ใ้ชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ ใชน้ า้อย่างพอดีและรูคุ้ณค่า 
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ใช้น ้าซ า้ (Reuse) 
ด าเนินการตามแนวคิดในการใชน้ า้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการประปามาใช้งานโดยตรง อาทิ ติดตั้งถังเก็บน า้ฝน ติดตัง้
ระบบรวมท่อน า้ทิง้เพื่อน า น า้คอนเดนเสทที่กลั่นตวัจากเคร่ืองท าความเย็นกลับมาใชใ้หม่ (เฉพาะศูนยท์ี่ระบบท าความเย็น
เอือ้อ านวย) ในกิจกรรมที่สามารถใชน้ า้ประเภทดงักล่าวได ้เช่น การรดน า้ตน้ไมแ้ละลา้งพืน้ 

น ากลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle) 
ติดตั้งระบบบ าบัดน า้และน ากลับมาใช้ใหม่หรือระบบรีไซเคิลน า้ในศูนยก์ารคา้แลว้ทัง้สิน้  จ านวน 15 ศูนยก์ารคา้ โดยน า้ที่ได้
จากการบ าบดัจะแบ่งไปใชใ้นกิจกรรมที่สามารถใชน้ า้บ าบดัได ้ อาทิ รดน า้ตน้ไม ้ลา้งลานจอดรถและใชใ้นโถสขุภณัฑ ์ทัง้นีไ้ดม้ี
การศึกษาและทดลองน าน า้ที่ผ่านการบ าบัดแลว้ไปใช้ในการลดความรอ้นของระบบหล่อเย็นของเคร่ืองปรบัอากาศ (Cooling 
Tower) ดว้ยพบว่าในช่วงแรกนั้นไดป้ระสิทธิผลดีแต่ภายหลังการใช้สักระยะหนึ่งจะลดประสิทธิภาพของหอหล่อเย็น ส่งผลให้
ตอ้งใช้พลังงานเพิ่ม ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังคงหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น า้ในระบบหอหล่อเย็นดังกล่าวให้ดี
ย่ิงขึน้เพื่อเพิ่มสดัส่วนการใชน้ า้รีไซเคิลโดยรวมใหเ้พิ่มขึน้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้น า้ในการบริหารศูนยก์ารคา้ทั้ง 33 โครงการจากการประปานครหลวงและการประปาท้องถ่ิน จ านวน 
10.63 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มีการใชน้ า้บาดาลใน 5 โครงการ จ านวน 0.28 ลา้นลกูบาศกเ์มตร และใชน้ า้ที่ผ่านการบ าบดัแลว้มา
ใชใ้หม่หรือน า้รีไซเคิล จ านวน 0.52 ลา้นลกูบาศกเ์มตร หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของปริมาณการใชน้ า้ทัง้หมดของทุกโครงการ หรือ
เท่ากับรอ้ยละ 63 ของกิจกรรมที่สามารถใชน้ า้ซ า้ได ้ (ค านวณเฉพาะโครงการที่มีการติดตัง้) โดยปริมาณน า้กลบัมาใช้ซ า้เพิ่มขึน้
ร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี ้ อัตราการใช้น ้าประปาต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่มีประสิทธิภาพคงที่เมื่อเทียบกับปี  2561 
(ค านวณเฉพาะโครงการที่เปิดเต็มปีปฏิทิน) 
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หมายเหตุ : การรายงานดชันีการใชน้ า้ต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่มีค่าแตกต่างจากเมื่อปี 2561 เนื่องจากเปลี่ยนวธิีการค านวณพืน้ที่จากเดิมเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าทัง้หมด (Net 
leasable area) รวมกับพืน้ที่ส่วนกลางตามแนวทางสากล 

2) การบริหารจัดการน ้าเสีย/น ้าทิง้ 

บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการและควบคุมระบบระบายน า้เสียทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนยก์ารคา้ โดยน า้เสีย
จะเขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสียขัน้ตน้ (Pretreatment) เป็นการก าจดัของแข็งที่มีขนาดใหญ่ออกจากน า้เสียก่อนที่จะมีการปล่อยเข้า
สู่ระบบบ าบดัน า้เสีย เพื่อป้องกันการอุดตนัของท่อน า้และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เคร่ืองสบูน า้จากนัน้น า้เสียจะไหลเข้าสู่
ระบบบ าบดัน า้เสียซึ่งรูปแบบการบ าบดัน า้เสีย แบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. ติดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียแบบเติมอากาศโดยใช้ระบบตะกอนเร่ง (SBR: Sequencing Batch Reactor) 
2. ติดตัง้ระบบบ าบดัอากาศแบบหลมุลึกในแนวตัง้ (Deep Shaft) แทนถังตกตะกอนขัน้แรกและถังเติมอากาศ 
3. น าส่งน า้เสียที่ผ่านระบบบ าบดัน า้เสียขัน้ตน้ (Pretreatment) แลว้ส่งเขา้ระบบบ าบดัน า้เสียรวมของหน่วยงานราชการ

ในการบ าบดั 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมการระบายน า้ทิง้ โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพน า้ทั้งก่อนและ
หลงัเขา้สู่ระบบบ าบัดน า้เสียและบ่อพักน า้เสีย มีกระบวนการตรวจวัดบนัทึก และจดัท ารายงานก่อนการปล่อยน า้เสียลงสู่
แหล่งน า้สาธารณะ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองสากล ISO/IEC 17025 ในการตรวจวัด
คุณภาพน า้ทิง้ อาทิ ค่าบีโอด ี(BOD) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid: SS) ปริมาณของแข็งละลายน า้ (Dissolved 
Solids: TDS) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และไขมนั (Grease & Oil) เดือนละ 1 ครัง้ รวมถึงการดูแลซ่อมบ ารงอุปกรณ์ใน
ระบบบ าบัดน า้เสียต่าง ๆ เช่น ระบบท่อ บ่อดักไขมัน ป๊ัมน า้เสีย บ่อบ าบัด ป๊ัมเติมอากาศ ตามแผนงานซ่อมบ ารุงเชิง
ป้องกันของทางแผนกงานระบบสุขาภิบาลในแต่ละสาขา ส าหรบัโครงการที่มีระบบน า้รีไซเคิล น า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัด จะ
เขา้ระบบผลิตน า้รีไซเคิลเพื่อผลิตน า้น ากลบัมาใช้ซ า้ในระบบและกิจกรรมที่พึงกระท าได้ ส่วนโครงการที่ไม่มีระบบผลิตน า้ 
รีไซเคิล บริษัทฯ มีแผนด าเนินการดา้นการควบคุมการระบายน า้ทิง้ให้มีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ทิง้จาก
อาคารก่อนจะระบายออกสู่แหล่งน า้สาธารณะในทุกโครงการ และมีการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยคณะท างานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของสาขาอย่างสม ่าเสมอ ท าหนา้ที่ดูแลและด าเนินการหาสาเหตุแนวทาง
ในการแกไ้ขและปรบัปรุงใหดี้ขึน้ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ อย่างเคร่งครดั 
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4.3 การบริหารจัดการขยะและของเสีย 

บริษัทฯ ก าหนดแผนในการบริหารจดัการขยะและของเสียอย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรมมากขึน้ตามแนวทางการลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001 และนโยบายด้านสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งการ
ปรบัปรุงกระบวนการและวิธีการคัดแยกจนถึงวิธีการก าจัด โดยตัง้เป้าหมายลดปริมาณขยะฝังกลบลงใหไ้ดอ้ย่างนอ้ยรอ้ยละ 2 
ภายในปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรลัไดป้ระกาศนโยบายดา้นการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยตัง้เป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่
ส่งไปยังหลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ ภายใต้โครงการ “Journey to Zero” และกลไกของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) คือ น าขยะมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ไดม้ากที่สุด  ผลักดันให้เกิดการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ตน้ทางและบริหารจัดการขยะใหเ้ป็นประโยชน์จนถึงปลายทาง แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่ การคัดแยกขยะ การลด
ขยะพลาสติก และการลดขยะเศษอาหาร โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค ์และส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการขยะตามแนวทาง
ดังกล่าวออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคา้ รา้นคา้ และพนักงาน และก าหนดแผนการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมตาม
บริบทและประสิทธิผลที่จะเกิดขึน้ รวมทัง้การสรา้งความร่วมมือ (Collaboration) กับองคก์รและหน่วยงานหลายภาคส่วนเพื่อ
ร่วมกันผลกัดนัใหก้ารบริหารจัดการขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและครบทัง้กระบวนการ 

 การคัดแยกขยะ การลดขยะพลาสติก การลดขยะเศษอาหาร 

ลูกคา้ ติดตัง้ถังขยะคดัแยก และส่ือสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการทิง้ขยะใหถู้กตามประเภท 

เชิญชวนลดขยะพลาสติกผ่าน
กิจกรรมทางการตลาด 

 

รา้นคา้ เนน้คดัแยกขยะ 3 ประเภท คือ ขยะเศษอาหาร ขยะผัก
ผลไมต้ดัแต่ง และขยะรีไซเคิล 

เชิญชวนเขา้ร่วมโครงการ“Journey to Zero” การน าขยะท่ีคดัแยก 
แลว้ไปแปรสภาพใหเ้กิดประโยชน ์

พนักงาน ติดตัง้ถังขยะคดัแยก และรณรงคใ์นการคดัแยกขยะ 7 ประเภท ภายใตโ้ครงการ Zero Hero แปรขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย 
ชุมชน ติดตัง้ถังขยะคดัแยกและส่ือสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการทิง้ขยะใหถู้กตามประเภท 
สนับสนุนผูป้ระกอบการในชุมชน ทัง้ผูค้ดัแยกและผูแ้ปรรูป 

1) แผนด าเนินการกับกลุ่มลูกค้า 

หนึ่งในเคร่ืองมือที่บริษัทฯ ใชใ้นการรณรงคแ์ละส่งเสริมให้ผูใ้ชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ไดต้ระหนกัถึงประโยชนข์องการคดัแยกขยะ
ตั้งแต่ตน้ทาง คือการตั้งถังขยะคัดแยกแบบ 3 ถัง เพื่อคัดแยกขยะ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 
โดยปัจจุบนัมีทัง้สิน้จ านวน 148 ถัง ในทุกศูนยก์ารคา้ภายใตก้ารบริหารของบริษัทฯ ทัง้นีใ้นปี 2562 ภายใตโ้ครงการ “Journey 
to Zero” และเป้าหมายในการลดหรือรีไซเคิลขยะพลาสติกให้เกิดผล ทางบริษัทฯ ได้ทดลองด า เนินการผ่านรูปแบบ
กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 

• จดัตัง้ถังขยะคดัแยกแบบใหม่ ประกอบดว้ย ถังแยกน า้ แยกเฉพาะขยะพลาสติก และขยะทั่วไป ใหล้กูคา้ไดท้ดลองใช้
ในศูนยน์ า ร่อง คือ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั บางนา และศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั อีสตว์ิลล ์

• จดัตัง้ถังขยะเพื่อแยกทิง้เฉพาะขยะพลาสติกกระจายทั่วไปในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 9 ภายใตโ้ครงการ “Care 
the Whale” โดยร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์ (SET: The Stock Exchange of Thailand) และพันธมิตรแนวร่วมบน
ถนนรชัดาภิเษก เพื่อก าจดัค าว่าขยะใหห้มดไป 

• จดัตัง้เคร่ืองรบัคืนขวดน า้ด่ืมพลาสติก PET แบบอตัโนมติั หรือ ReFun Machine เพื่อเชิญชวนและกระตุน้ใหผู้บ้ริโภค
สนใจและตระหนักในการรีไซเคิลขยะขวดพลาสติก โดยทุก ๆ ขวดที่คืนนั้น ผู้คืนจะไดแ้ตม้สะสมเพื่อแลกเป็นของ
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สมนาคุณหรือแลกเป็นคูปองส่วนลดเพื่อใชใ้นรา้นคา้ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล โดยไดจ้ดัตัง้เคร่ืองดงักล่าวจ านวน 2 เคร่ือง 
ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ในปี 2562 ไดป้ริมาณขวดน า้
ด่ืมพลาสติกไปรีไซเคิลแลว้จ า นวน 905 กิโลกรมั หรือเท่ากับ 54,300 ขวดจดัตัง้ถังขยะอิเล็กทรอนิกส ์หรือ e-waste 
bin ในศูนยก์ารคา้ 7 แห่งในเขตกรุงเทพฯ เพื่อรบัขยะอิเล็กทรอนิกสจ์ าพวกโทรศพัทม์ือถือ แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย และ
อุปกรณแ์กดเจ็ต (Gadget) ต่าง ๆ ภายใตค้วามร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิสหรือ AIS ในการรับขยะ
อิเล็กทรอนิกสจ์ากประชาชนเพื่อน า ไปก าจดัอย่างถูกวิธีโดยโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสโ์ดยตรงซึ่งนับจากเปิด
โครงการสามารถรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกสจ์ากทุกจุดของโครงการได้แล้วทั้งสิน้  2,313 ชิน้ คิดเป็นปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได ้29 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

• ออกมาตรการงดใชก้ล่องโฟมในโซนฟ้ดู พารค์และโซนซือ้อาหารกลบัในศูนยอ์าหารทุกแห่งของบริษัทฯ 

• รณรงคล์ดและงดใชถุ้งพลาสติกผ่านโครงการ “Say No To Plastic” ในการงดใชถุ้งพลาสติกทุกวนัที่ 4 ของเดือนในท็
อปสซ์ุปเปอรม์ารเ์ก็ต และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ รวมถึงรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ซึ่งในปี 2562 
สามารถลดใช้ถุงพลาสติกได้ถึง  300 ล้านใบ เท่ากับลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 899.8 ตัน
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

• รณรงคแ์ละเชิญชวนลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายใตแ้คมเปญ “World of Café Society ในความ
ร่วมมือกับTrip Advisor: เว็บไซตท์่องเที่ยว Wongnai: แอปพลิเคชันรีวิวและแนะน าร้านอาหาร และรา้นจ าหน่าย
กาแฟจ านวน 70 รา้นในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์ โดยเชิญชวนให้ลูกคา้น าแก้วกาแฟหรือภาชนะส่วนตัวของตนเอง
มาบรรจุกาแฟและเคร่ืองด่ืมในรา้นคา้ที่เข้าร่วมแคมเปญ จะไดร้บัส่วนลดและสิทธิมากมายตามก าหนดในช่วงเวลา
กว่า 3 เดือนเมื่อปี 2562 
 

2) แผนด าเนินการกับกลุ่มร้านค้า 

จากข้อมูลที่ไดท้ าการศึกษาประเภทของขยะในศูนยก์ารคา้โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก พบว่ากว่ารอ้ยละ 45 เป็นขยะอาหารที่
ปนเปื้อนน า้ส่งผลใหก้ารน าไปใช้ประโยชนต่์อเป็นไปไดย้ากเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการยังไม่คุม้ทุนและอีกรอ้ยละ  16 
เป็นขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลไดซ้ึ่งขยะเศษอาหารส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการรา้นคา้ภายในศูนยก์ารคา้ บริษัทฯ จึงได้
มุ่งเนน้ที่จะสนบัสนุนและส่งเสริมให้รา้นคา้ไดค้ดัแยกขยะอย่างถูกวิธีและถูกประเภทตัง้แต่ตน้ทางก่อนน ามาทิง้ ณ จุดทิง้ขยะที่
ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ เพื่อให้สะดวกต่อการขนย้ายและน าไปรีไซเคิลหรือใช้ประโยชนต่์อไป ดังนั้นในปี 2562 ภายใตโ้ครงการ 
“Journey to Zero” บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลไดน้ าร่องโครงการกับรา้นคา้และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ในศูนยก์ารคา้ 2 แห่ง คือ 
ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรลั บางนา และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล อีสตว์ิลล ์ และลงนามในบนัทึกความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการแยก
ขยะและรีไซเคิล ระยะที่ 1 หรือ Journey to Zero X โคก้ขอคืน” กับ บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท จีอีพีพี 
สะอาด จ ากัด และพันธมิตรโรงงานรับรีไซเคิลอีก 5 บริษัท 27 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แลว้
และวัสดุรีไซเคิล ณ ตน้ทางอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปผ่านกระบวนการแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ไดม้ีกระบวนการติดตาม
และประเมินผลรูปแบบการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ และสรา้งแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการคัดแยกขยะ
อย่างยั่งยืน ผลการด าเนินโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2562 พบว่าสามารถแยกขยะขวดพลาสติก PET กระป๋อง
อลมูิเนียม ขวดแกว้ชนิดไม่คืนขวด และกล่องเคร่ืองด่ืมไดจ้ านวนทัง้สิน้ 8 ตนั จากรา้นคา้ที่เขา้ร่วมทั้งหมด 16 รา้นคา้ พรอ้มกัน
นีบ้ริษัทฯ ไดร่้วมมือกับกรุงเทพมหานคร เขตบางนาและเขตลาดพรา้ว ในการเชิญชวนรา้นอาหารและซูเปอรม์ารเ์ก็ตทั้งสิ้น
จ านวน 45 ราย เขา้ร่วมโครงการคดัแยกขยะเศษผักและผลไม้ตัดแต่งที่ปลอดการปนเปื้อนจากน า้และขยะอื่น ๆ เพื่อน าไปเข้า
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กระบวนการหมกัทางธรรมชาติแปรรูปเป็นปุ๋ ยอินทรีย ์ โดยสามารถแปรรูปขยะดงักล่าวไดท้ัง้สิน้จ านวน 142 ตนั คิดเป็นรอ้ยละ 
7 ของปริมาณขยะทัง้หมดที่เกิดขึน้ในช่วงทดลองโครงการ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลยังไดร่้วมมือกับมูลนิธิเอสโอเอส หรือ SOS -Scholar of Sustenance ในการคัดแยก
อาหารที่ยงัสามารถรบัประทานไดเ้พื่อส่งต่อใหเ้ด็ก เยาวชน และผูข้าดแคลนโอกาสในการดูแลของมูลนิธิบา้นพระพรและบา้น 
ราชาวดี โดยสามารถแปลงเป็นมือ้อาหารไดม้ากกว่า 226,426 มือ้ คิดเป็นการลดปริมาณขยะอาหารไดถึ้ง 54 ตนั หรือเท่ากับ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 32 ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าอีกทัง้ยังสามารถน าผลการวิเคราะหจ์ากการ
ด าเนินงานดงักล่าวมาใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพโดยลดปริมาณคงคา้งไดดี้ขึน้อีกดว้ย 

3) แผนด าเนินการกับกลุ่มพนักงาน 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะท างาน Journey to Zero เพื่อให้ด าเนินการและผลักดันการจัดการขยะองคก์รอย่างเป็นรูปธรรมและ
เห็นผลซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายการคดัแยกขยะมูลฝอย ภายใตโ้ครงการ Journey to Zero ของกลุ่มเซ็นทรลั โดยโครงการและ
กิจกรรมที่ไดด้ าเนินการในปี 2562 ไดแ้ก่ 

• รณรงคใ์นการลดและส่งเสริมการคัดแยกขยะจากตน้ทางภายในส า นักงาน ผ่านโครงการ “Zero Hero” โดยเร่ิม
ทดลองน าร่องในบางส่วนของส านักงานใหญ่ในช่วงครึ่งปีแรก  จากนั้นจึงขยายผลด าเนินการไปยังทุกฝ่ายของ
ส านกังานใหญ่ที่ประจ า ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ประกอบดว้ยการด าเนินการใน 2 ส่วน คือ การ
ยกเลิกถังขยะส่วนตัวในแต่ละโต๊ะท างานของพนักงาน และจัดตั้งถังขยะคัดแยกประเภททั้งหมด  7 ถังแยกสี
สญัลกัษณช์ดัเจน ไดแ้ก่ 

- ขยะทั่วไป: สีน า้เงิน 
- ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก: สีเหลือง-ชมพู 
- ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ: สีเหลือง-เขียวอ่อน 
- ขยะรีไซเคิลประเภทแกว้และโลหะ: สีเหลือง-สีม่วง 
- ขยะอนัตราย: สีสม้ 
- ขยะอินทรีย:์ สีเขียวแก่ และ 
- ถังใส่น า้ทิง้: สีฟ้า 

ตามจุดที่เหมาะสม หากจุดใดไม่เอือ้อ านวยจึงจะลดจ านวนประเภทลงใหเ้หลืออย่างนอ้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทั่วไป 
ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ ขยะรีไซเคิลประเภทแกว้และโลหะ และขยะอนัตราย และ
ตั้งถังขยะอินทรียใ์นห้องรับประทานอาหารพนักงานแทน โดยผลที่ไดจ้ากการด าเนินงานดังกล่าวสามารถแยกขยะ
จ านวน 4.2 ตนัไดถู้กประเภท คิดเป็นรอ้ยละ 45 ของขยะทัง้หมด 

• รณรงคล์ดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียว (Single-use Plastic) โดยการพัฒนาแพลตฟอรม์ CPN Zero Hero เพื่อ
ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้พนักงานลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียว เช่น แก้วกาแฟ ขวดพลาสติก ช้อนสอ้ม
พลาสติกกล่องโฟม กล่องพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก ซึ่งเร่ิมเผยแพร่ใหพ้นักงานทั่วทั้งองคก์รไดเ้ข้าไปใส่
ขอ้มลูในทุกครัง้ที่พนกังานงดใชพ้ลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวทิง้ เมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (10 เดือน 10) มีพนกังานเข้า
ร่วมจ านวน 348 คน สามารถลดการใช้ได ้ จ านวน 152.75 กิโลกรมั คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 
228 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
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• ส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยการปรับเปล่ียนการด าเนินงานที่ต้องใช้
กระดาษภายในองคก์รเป็นการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และรณรงคล์ดการใช้กระดาษภายในส านักงาน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้กระดาษลงให้ไดอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยตลอดทั้งปีสามารถลด
ปริมาณการใช้กระดาษลงได้ที่ ร้อยละ  10 คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเ รือนกระจกเท่ากับ  13.7 กิโลกรัม
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

• เขา้ร่วมโครงการ Shred2share กับทางบริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) เป็นปีที่ 11 โดยท าการคัดแยกกระดาษที่ใช้
ในส านักงานเพื่อท าลายอย่างปลอดภัยและถูกวิธี  ไดท้ั้งสิน้จ านวน 15.68 ตัน คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่ากับ 4.1 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ทัง้นีต้ลอด 11 ปีที่บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวฯ สามารถ
น ากระดาษมารีไซเคิลได้จ านวน 30,619.61 ตัน คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 7,961 ตัน
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
 

4) แผนด าเนินการกับชุมชน 

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมใหเ้กิดการคดัแยกขยะในชุมชน โดยเร่ิมที่การรณรงคส่์งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนรูจ้กัประเภทขยะที่สามารถ
น าไปหมนุเวียนใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้เพียงแยกทิง้ใหถู้กตอ้ง โดยด าเนินการรณรงคแ์ละสนบัสนุนถังคดัแยกขยะ 3 ประเภท คือ 
ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย ์ในโรงเรียนและชุมชนจ านวน 14 แห่ง ภายใตโ้ครงการซีพีเอ็นเพาะกลา้ปัญญาไทย ซึ่ง
นอกจากการสนบัสนุนในเร่ืองถังคัดแยกประเภทแลว้ ทางบริษัทฯ ยงัไดจ้ัดกิจกรรมที่สอดแทรกประโยชนข์องการคดัแยกขยะ
อย่างถูกวิธีใหกั้บเด็กและนกัเรียนอีกดว้ย อาทิ กิจกรรมธนาคารศูนยบ์าท - รณรงคใ์หน้กัเรียนเก็บและคดัแยกขยะอย่างถูกวิธี
และน าขยะที่แยกไดม้าแลกเป็นขนม ของที่ระลึก หรือของใชป้ระจ าวนัแทน และกิจกรรมสอนคดัแยกขยะ - พนกังานซีพีเอ็น
อาสา กิจกรรมแปลงขยะเป็นของใหม่ใชป้ระโยชน์ได ้เช่น แปลงเสือ้ยืดเป็นถุงผา้ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัไดส้นบัสนุนผูป้ระกอบการในชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการจดัการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่คดัแยกจนแปรรูป 
อาทิ 1) การสนับสนุนผู้ประกอบการรถเข็นอาหารรายย่อยรอบศูนยก์ารคา้ในการจัดการขยะอินทรียอ์ย่างถูกวิธี  โดยติดตั้ง
อุปกรณแ์ยกไขมนัอย่างง่าย ๆ 2) การสนบัสนุนใหเ้กิดผู้รบัเหมาช่วงเพื่อแบ่งเบาการคัดแยกขยะภายในศูนยก์ารคา้ก่อนน าไป
ฝังกลบ ทัง้ขยะรีไซเคิลที่สามารถไปสรา้งรายไดใ้นครวัเรือนและขยะอินทรียท์ี่สามารถไปแปรรูปเพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกร 
3) การสนบัสนุนชุมชนที่สนใจแปรรูปขยะอินทรียเ์ป็นน า้หมัก การสนบัสนุนสตารท์อพัในการทดลองน าขยะเศษอาหารไปใช้ใน
การท าฟารม์หนอนแมลงวันลายและ 4) การจัดกิจกรรมชุมชนอาสาร่วมกันเก็บขยะและท าความสะอาดสถานที่ส าคัญของ
ชุมชนร่วมกัน เช่น เก็บขยะชายหาดขุดลอกคูคลอง ป่ันจกัรยานเก็บขยะ และวิ่งเก็บขยะ 

ในปี 2562 ปริมาณขยะที่เกิดขึน้ในศูนยก์ารคา้ในเครือเซ็นทรัลพัฒนาทั้ง 33 แห่ง มีจ านวนทัง้สิน้ 72,200 ตนั ซึ่งขยะเหล่านั้น
ไดน้ าเขา้สู่กระบวนการบริหารจัดการขยะก่อนจัดส่งขยะไปสู่การจัดการฝังกลบอย่างถูกวิธี  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดป้รบัเปล่ียนวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเพื่อท าการขอรับรองการรายงาน จึงท าให้ไดข้้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลที่ครบถ้วนมากขึน้  รวมทั้งมี
การเพิ่มมาตรการลดและแยกขยะอย่างถูกวิธีตลอดทั้งปี ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ผ่านโครงการคดัแยกขยะมีจ านวน 4,117 ตนั 
ลดการน า ขยะไปฝังกลบไดร้อ้ยละ 6 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทัง้หมด โดยเป็นปริมาณขยะรีไซเคิล จ านวน 1,988 ตนั และเป็น
ปริมาณขยะอินทรีย ์ จ านวน 2,129 ตัน แบ่งเป็นการน าไปท าปุ๋ ยหมัก และแปรรูปเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสาน ส าหรับขยะอันตรายซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 0.02 ของปริมาณขยะทั้งหมดนั้น บริษัทฯ ไดน้ าส่งให้ผู้รับก าจัดเอกชน/
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ราชการเขา้มารบัขยะไปด าเนินการท าลายตามวิธีที่เหมาะสม ในส่วนของขยะติดเชือ้จากรา้นคา้/ผู้เช่าประเภทเสริมความงาม 
โดยทางรา้นคา้/ผูเ้ช่าจะเป็นผูด้ าเนินการจดัการขยะติดเชือ้กับทางผูร้บัก าจดัเองเพื่อน าไปท าลายอย่างถูกวิธี 
 

 

4.4 การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 

บริษัทฯ ด าเนินการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนยก์ารคา้ใหไ้ดต้ามค่ามาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบต่อสขุภาพของผู้ใชบ้ริการ
ผ่านมาตรการและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และวัดปริมาณก๊าซพิษแบบมีผลต่อร่างกายชนิดเฉียบพลัน  เช่น ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดแ์ละคารบ์อนมอนอกไซดบ์ริเวณลานจอดรถแบบก่ึงปิด การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นในระบบเติมอากาศใหม่  
(Filter Fresh Air) และติดตัง้ระบบตรวจจบัปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดภ์ายในอาคารตามจุดและโครงการที่เหมาะสมเพื่อ
เติมอากาศใหม่แบบอตัโนมติัและปิดระบบหากอากาศภายนอกไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด เป็นตน้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ยงัไดด้ าเนินการเพื่อรบัมือกับสถานการณฝุ่์นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่มีปริมาณ
สงูขึน้ในหลายพืน้ที่ในประเทศไทยและอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนทั่วไปตามที่องคก์ารอนามยัโลก หรือ World 
Health Organization (WHO) ไดจ้ดัให ้PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง โดยมาตรการที่บริษัทฯ ไดเ้ร่งด าเนินการใน
การรบัมือเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกั้บผูม้าใชบ้ริการ ไดแ้ก่ 

• ด าเนินการส ารวจคุณภาพอากาศโดยเพิ่มการตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 และติดตัง้แผ่นกรองฝุ่น (Filter) ในระบบเติม
อากาศ (Fresh Air)  

• ติดตัง้เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศ จ านวน 15 เคร่ือง ใน 14 โครงการที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่เส่ียงของฝุ่น PM 2.5 

• ด าเนินการปิดระบบเติมอากาศ (Fresh Air) หากคุณภาพอากาศภายในอาคารมีค่า PM 2.5 เกินกว่ามาตรฐาน 

• ด าเนินการพ่นน า้ตามช่วงเวลาที่ก าหนดให้สอดคลอ้งตามนโยบาย และการขอความร่วมมือจากส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานครและเทศบาล 

• งดการจุดธูปและการเผาอันก่อให้เกิดฝุ่นละอองควันพิษในโครงการที่มีการติดตั้งศาลพระภูมิ  องคพ์ระบูชา และ  
เทวสถานบริเวณหนา้โครงการ 
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• ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการที่จอดรถ งดติดเคร่ืองยนต์ค้างไว้ในบริเวณลานจอดรถ โดยมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัในลานจอดรถคอยตรวจตรา 

• แจกหนา้กากอนามยั N95 ใหกั้บลกูคา้ รา้นคา้ พนกังานและชุมชนโดยรอบ จ านวนรวมทัง้สิน้ 950,000 ชิน้ 

• ตรวจสภาพรถของบริษัทฯ รถของพนักงานส่งเอกสารของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ปล่อยมลพิษ และรณรงคใ์ห้
พนกังานตรวจสภาพรถยนต/์รถจกัรยานยนตส่์วนตัว 

• รณรงคใ์หก้ารเดินทางมาปนะชุม โดยใชช้่องทางประชุมแบบโทรศพัทห์ลายสาย (Conference Call) หรือประชุมแบบ
เห็นหนา้ดว้ยระบบดาวเทียมหรืออินเทอรเ์น็ต (VDO Conference) 

• รณรงคล์ดการใชก้ระดาษเพื่อลดการเดินทางส่งเอกสารของพนกังานรบั-ส่งเอกสาร 

• ด าเนินการใช้พัดลมดูดฝุ่นระหว่างการก่อสรา้งดูดกรองฝุ่นที่กระจายในพืน้ที่ก่อสรา้ง  เพื่อดูแลสุขภาพของคนงาน
ผูร้บัเหมาที่ท างานในโครงการ 
 

4.5 การบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building 

บริษัทฯ น าแนวทางการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือ Green Building มาประยุกต์ใช้
ออกแบบและพฒันาศูนยก์ารคา้ โดยน าหลกัเกณฑก์ารประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลงังานและ ASEAN 
Energy Award ของอาเซียน ซึ่งประกอบดว้ยมุมมองการบริหารจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การบริหารจัด
การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มการจัดการขยะ  นวัตกรรม
อาคารเพื่อการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและการใช้วัสดุอุปกรณท์ี่ไม่เป็นพิษ หมนุเวียนและยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไดร้บัรางวัล 
Thailand Energy Award ดงันี ้

• รางวัลดีเด่นดา้นอนุรักษ์พลงังาน ประเภทอาคาร-ควบคุม ไดแ้ก่ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ล าปาง ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ป่ิน
เกลา้ และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ 

• รางวัลดีเด่น ดา้นอนุรกัษ์พลงังาน ประเภทอาคารสรา้งสรรคเ์พื่อการอนุรักษ์พลงังาน (อาคารใหม่) ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรลั ระยอง 

ส่งผลใหปั้จจุบนัมีโครงการที่ไดร้บัรางวัลดงักล่าวแลว้ทั้งสิน้ 24 แห่ง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 73 ของจ านวนโครงการที่เปิดใหบ้ริการ
ทัง้หมด ณ ปีปัจจุบนั 

4.6 การบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

บริษัทฯ ค านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีทัง้ของมนุษย ์พืชและสัตวท์ี่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ จึงไดก้ าหนดนโยบายการจัดการระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชัดเจนในการไม่พฒันาโครงการในพืน้ที่หวงหา้มหรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ และก าหนด
ข้อปฏิบัติที่ตอ้งท าการส ารวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และด าเนินการดูแลและอนุรักษ์ระบบ
นิเวศบริเวณพืน้ที่โดยรอบของการก่อสรา้งในทุกโครงการใหม่และโครงการปรับปรุงโดยพืน้ที่ที่บริษัทฯ  เข้าไปพัฒนานั้นเป็น
พืน้ที่ที่อยู่นอกพืน้ที่หวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ ทั้งสิน้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยน า
ธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับคนในสังคมให้มากขึน้ สร้างความตระหนักในคุณค่าของการรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนสังคม โดยการออกแบบให้ภูมิสถาปัตยก์ลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศเดิมให้มาก
ที่สดุ เพิ่มพืน้ที่สีเขียวดว้ยการปลกูตน้ไม้จริงทั้งภายในและภายนอกโครงการ หากจ าเป็นตอ้งรือ้ถอนตน้ไม้จะท าการลอ้มหรือ
ยา้ยตน้ไมไ้ปไวใ้นโครงการอื่นที่ใกลเ้คียงแทน และน าพนัธุไ์มพ้ืน้เมืองมาปลกูรอบโครงการเพื่อสรา้งความกลมกลืนอีกดว้ย 
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ในปี 2562 บริษัทฯ ไดก่้อสรา้งโครงการใหม่ คือ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล วิลเลจ อยู่ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีสภาพพืน้ที่เดิม
เป็นพืน้ที่ลุ่มต ่า การจะถมดินก่อสรา้งบนพืน้ที่ปริมาณมากย่อมกระทบกับตน้ไมเ้ดิม สภาพพืน้ที่เดิมและสภาพโดยรอบ บริษัทฯ 
จึงเลือกที่จะยกระดับพืน้ทางเดิน กะบะตน้ไม้และอาคารทั้งหมดลอยสูงขึน้มาอยู่บนโครงสรา้งเสาลอยเหนือระดับดินเดิม
ทั้งหมดแทน ส่งผลให้สามารถเก็บตน้ไม้เดิมขนาดใหญ่ในพืน้ที่ไว้ได้ ในส่วนตน้ไม้ที่ใช้ในโครงการนั้น จะเลือกใช้รูปแบบและ
ชนิดของตน้ไมแ้บบไทย ๆ เช่น ชยัพฤกษ์ กันเกรา ล าดวน จิกน า้ ตีนเป็ดน า้ ใหเ้ขา้กับสถาปัตยกรรมไทยโมเดิรน์ทรงหลังคาจั่ว 
แบ่งจัดกลุ่มตน้ไม้ตามกลุ่มหมู่บา้นต่าง ๆ สรา้งความร่มร่ืนที่แตกต่างกันไป โดยก าหนดให้มีพืน้ที่สีเขียว 4,278.50 ตร.ม. มี
จ านวนไมยื้นตน้ทัง้สิน้ 255 ตน้บนแนวคิดที่จะใหเ้กิดพืน้ที่ภายนอกอาคาร ที่ผสานพืน้ที่สีเขียวเพื่อทุกคน ทัง้นกัท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปที่มาใชบ้ริการ ในส่วนความสงูของอาคารนั้นไม่เกินความสูงตามที่กฎหมายการบินได ้มีขอ้ก าหนดไว ้ อีกทัง้ใน
เร่ืองแสงส่องสว่างในโครงการก็ไดม้ีการออกแบบอย่างระมัดระวังไม่ส่องขึน้สู่ท้องฟ้าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการบินของ
เคร่ืองบิน 

หนึ่งในแผนงานการเพิ่มพืน้ที่สีเขียวนั้น บริษัทฯ ไดต้ัง้เป้าหมายในการปลูกไม้ยืนตน้จ านวน  10,100 ตน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลา้เจ้าอยู่หัวร่วมกับทางกรุงเทพมหานครซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ไดด้ า เนินการปลูกไม้ยืนตน้จ านวน 
3,698 ตน้ ในสวนสาธารณะใกลศู้นยก์ารคา้จ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ สวนวชิรเบญจทัศสวนวัชราภิรมย์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสวนลุมพินี นอกจากนีย้ังปลูกตน้รวงผึง้จ านวน 110 ตน้ บริเวณถนนเฉลิมพระ
เกียรติ อีกทัง้ยงัร่วมแจกตน้กลา้ไมม้งคลจ านวน 1 ลา้นตน้กลา้ ในกิจกรรม “มอบลา้นกลา้ สู่ลา้นตน้จากลา้นคน สู่สงัคมเมือง” 
ระหว่างวนัที่ 2-5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ จ านวน 9 โครงการทั่วกรุงเทพฯ 

4.7 การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมทั้งในช่วงการก่อสร้างโดยการลด
ผลกระทบทางดา้นฝุ่น เสียง และขยะ และเมื่อเปิดด าเนินการโดยการลดมลภาวะทางน า้และขยะร่วมกันกับชุมชนที่ใช้แหล่ง
ระบายน า้สาธารณะและการจัดการขยะร่วมกัน โดยร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลด าเนินกิจกรรม “เซ็นทรลั กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิรธ์” เพื่อดูแล
และรักษาส่ิงแวดลอ้ม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การดูแลแหล่งน า้สาธารณะ การลดขยะ 
และการเพิ่มพืน้ที่สีเขียว โดยด าเนินการวิเคราะหปั์ญหาและพัฒนาแนวทางการมี ส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ปัญหา 3 น า้ คือ 
ปัญหาจากน า้เสีย ปัญหาน า้ไม่ระบาย และปัญหาน า้ท่วม พบว่าคลองหรือล ารางที่อยู่ในพืน้ที่โดยรอบของศูนยก์ารคา้ประสบ
ปัญหาน า้เน่าเสียและน า้ไม่ระบายเป็นส่วนใหญ่จึงไดด้ าเนินการแก้ไขภายใตโ้ครงการ “เซ็นทรลั กรีน” โดยการขุดลอกคูคลอง 
ปลกูพืชดูดซบัสารพิษริมคลอง ติดตัง้กังหนัเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหน้ า้ และเพิ่มพิน้ที่สีเขียวริมคลอง โดยในปี 2562 ไดจ้ดักิจกรรม
เซ็นทรลั กรีน ทัง้สิน้ 18 กิจกรรม ในพืน้ที่ใกลเ้คียงศูนยก์ารคา้ และจดักิจกรรมซีพีเอ็นอาสาในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มจ านวน 
5 กิจกรรม อาทิ เก็บขยะชายทะเล ปลกูป่า ปล่อยสตัวท์ะเล เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 17 ของกิจกรรมซีพีเอ็นอาสาทั้งหมดที่จัด
ขึน้ในปี 2562 โดยมีพนกังานเขา้ร่วมจ านวน 1,250 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 34 ของชั่วโมงจิตอาสาทัง้หมดในปี 2562 

อีกหนึ่งการพฒันาร่วมกับชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ ปลกูฝังแนวความคิดเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มใหกั้บเด็ก เยาวชน
และชุมชน ผ่านโครงการ ซีพีเอ็นเพาะกลา้ปัญญาไทย โดยปลกูฝังแนวคิดการเห็นคุณค่าของการน าส่ิงของกลับมาใชใ้หม่ การ
คัดแยกขยะเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กับครอบครัว การปลูกผักสวนครัวอินทรียไ์ว้บริโภคในโรงเรียน และติดตั้งถังขยะแบบคัดแยก
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ประเภทเพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัทุกวัน ใหกั้บโรงเรียนบา้นฉลอง จงัหวดัภูเก็ตโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ และโรงเรียนวัดคุย
ยาง จงัหวดัพิษณุโลก 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัใชพ้ืน้ที่และบทบาทการเป็น “ศูนยร์วมของชุมชน” ในการปลกุจิตส านึกดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มให้กับชุมชนและสังคม อาทิ การเปิดพืน้ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในศูนยก์ารค้าในการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า การจดักิจกรรมรณรงค ์การเดินขบวนประชาสัมพนัธเ์ป็นตน้ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯ รณรงคแ์ละเข้า
ร่วมเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 1.1 แลว้ คือ กิจกรรมรณรงค ์“ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกรอ้น” (60+ Earth Hour 
2016) โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนองคก์ารกองทุนสัตวป่์าโลกสากลประเทศ
ไทย  (FEED: Foundation for Environmental Education for Sustainable Development (Thailand) WWF: World Wildlife 
Fund) พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทั่วประเทศเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
ด าเนินการปิดแสงสว่างป้ายประชาสัมพันธ์โลโก้บริษัท และหลอดไฟโดยรอบอาคารและพืน้ที่จอดรถบางส่วนและลดก าลัง
เคร่ืองท าความเย็นและเคร่ืองท าน ้าเย็นตามเหมาะสมพร้อมเชิญชวนภาคีและร้านค้าเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยโดย
ด าเนินการในศูนย์การค้า 34 โครงการรวมอาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ ไดผ้ลการประหยัดพลังงานโดยรวม 
16,370 กิโลวตัต ์ซึ่งประหยดัเพิ่มขึน้จากการจดักิจกรรมเมื่อปี 2561 ที่รอ้ยละ 10.5 

ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน: ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ  ตระหนักถึงการมีระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยก าหนดให้มีการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ  COSO 
2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดย ได้ม อบหม ายให้ ส านั ก
ตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหม้ั่นใจว่า
กระบวนการท างานของบริษัทฯ ในทุกดา้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ในปี 2562 ส านกัตรวจสอบภายในไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่
การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และ
ระบบการติดตาม ตามแบบประเมินที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
ก าหนด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อนที่จะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป 

ในปี 2562 บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทั้งหมด 11 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้จะ
มีวาระการประชุมเพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ผ่านกระบวนการสอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี สอบทานการท ารายการระหว่างกัน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหาร
ความเส่ียงและการก ากับดูแลกิจการที่ดี และใหข้้อเสนอแนะที่จ าเป็นเพื่อการพฒันาและติดตามการปรบัปรุงการปฏิบติังาน
ของผู้บริหารตามขอ้เสนอแนะในรายงานที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งพิจารณากระบวนการภายในเก่ียวกับการรบัแจง้เบาะแสและการ
รบัเร่ืองรอ้งเรียน 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลครัง้ที่  1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 มีการรายงานผลการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ซึ่งผลการประเมินสรุปไดว้่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 
โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล) เขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยคณะกรรมการบริษัท
ไดใ้ห้ความเห็นชอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับดี และสามารถสรา้งความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  (ดังปรากฏในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดใ้ห้ความเห็นไว้  (ดังปรากฏใน
หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล”) โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการ
ตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และผูบ้ริหารระดับสูงใหค้วามส าคัญและติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี ้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี 2562 ไดใ้ห้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการถูกตอ้งตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ดงัปรากฏในหวัขอ้ “รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต”) 
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สรุปผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบไดด้งันี ้

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
บริษัทฯ มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมที่เหมาะสมดงันี ้

• คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับธุรกิจเป็นอย่าง
ดี โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ กฎบัตรประธาน
กรรมการอิสระกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กฎบตัรคณะ
กรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการจัดการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม และสอดคลอ้งตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนมี
กระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทอนุมติัแต่งตั้ง 

• มีการก าหนดจรรยาบรรณและหลกัการก ากับดูแลกิจการมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน รวมถึงจรรยาบรรณ
ส าหรบัคู่คา้ไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษร ตลอดจนมีการส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานผ่านการจดัอบรมและส่ือ
ออนไลนต่์าง ๆ รวมทัง้ส่ือสารบุคคลภายนอกรบัทราบอย่างชัดเจน 

• มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึ่งจัดให้ผู้บริหารและพนักงานท า
แบบประเมินประจ าปีผ่านระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ 1) แบบประเมินตนเองตามหลักบรรษัทภิบาล (CG Individual 
Assessment) ซึ่งพฒันาโดยฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพฒันาที่ยั่งยืนร่วมกับส านักเลขานุการบริษัท 2) การ
ประเมินผลพฤติกรรม (Behavior Assessment) ภายใตค่้านิยมองคก์ร I•CARE ซึ่งจดัท าโดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
และพฒันาองคก์ร 

• ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน วดัผลได ้มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และก าหนดแผนอบรม
ประจ าปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มีการสรา้งแรงจูงใจและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความกดดันในการท างานให้กับพนักงาน  นอกจากนี ้ ได้มีการปรับเปล่ียนผัง
โครงสรา้งองคก์ร เพื่อให้สอดคลอ้งกับนโยบายขององคก์ร การแข่งขนัทางธุรกิจ และสภาวการณ์ในปัจจุบนั อีกทั้ง
มีการด าเนินงานดา้นแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรบัผู้บริหารระดบัสูงที่เป็น Key Position มีการ
ก าหนดแผนอาชีพและแผนพฒันาศกัยภาพ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

• บริษัทฯ ผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  โดยได้รับการรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2558 และจะตอ้งด าเนินการขอรับรองทุก ๆ 3 ปี บริษัทฯ 
ได้รับการรับรองต่ออายุครัง้ล่าสุดในปี  2561 ตามที่บริษัทฯ  ได้จัดท าการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต        
คอรร์ปัชัน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม 
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2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงตามกรอบการบริหารความเส่ียงสากล COSO ERM 2017 และระบุปัจจยัความเส่ียงองคก์ร
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหวัขอ้ “ปัจจัยความเส่ียง” ทัง้นี ้การด าเนินการในภาพรวมดา้นการประเมินความเส่ียงสามารถ
สรุปไดด้งันี ้

• บริษัทฯ สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดยไดร้บัการยืนยนัตามรายงานของผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมั่นใจไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนใน
สาระส าคัญแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ  ได้ถูกตอ้ง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
ถูกตอ้ง 

• การบริหารความเส่ียงอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดยคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง  และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงที่มีหน้าที่ทบทวนและประเมินความเส่ียงที่ครอบคลมุทั้งปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงความ
เส่ียงดา้นทุจริต และมีการติดตามแผนการปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียงทัง้ระดับองคก์รและระดับฝ่ายงาน  โดย
ฝ่ายบริหารความเส่ียงจะรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการนโยบายความ
เส่ียงทุกไตรมาส 

• มีการส่ือสารใหพ้นักงานมีความรูค้วามเข้าใจในเร่ืองความเส่ียงผ่านการจัดอบรม และให้ความส าคัญต่อกฎหมาย
ฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการด าเนินงาน ไดแ้ก่ พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดยมีการเชิญที่ปรกึษาจากภายนอกมาใหค้วามรูแ้ละฝ่ายบริหารความเส่ียงไดจ้ัดอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัและน าไปสู่การปรบัปรุงกระบวนการด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งใหม้ีการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง 

• ส านักกลยุทธ์องคก์รประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการด า เนินธุรกิจ เพื่อปรับ   
กลยุทธแ์ละเป้าหมายขององคก์รใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป มีการประเมินปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง 
ศึกษาคน้ควา้และติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความเคล่ือนไหวของผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
และเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อประเมินความเส่ียงที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ  ในปีนีก้ารก าหนด
กลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีรูปแบบธุรกิจที่เป็นมากกว่าศูนยก์ารคา้  การร่วมทุนกับบริษัทอื่นการพิจารณา
ทางเลือกใหม่ในการจดัหาเงินทุน และการเนน้ใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อกระตุน้ยอดรายได ้

• บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงผู้น าองคก์ร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท า
หน้าที่สรรหาบุคคลที่ความเหมาะสม และก าหนดให้จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 
3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บริษัทฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ โดยมีมาตรฐาน
การควบคุมที่ส าคญัดงันี ้

• มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม  โดยครอบคลุม
กระบวนการที่ส าคญัต่าง ๆ เช่น ขัน้ตอนวิธีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู้ที่เก่ียวขอ้ง
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กับบุคคลดงักล่าว ขัน้ตอนการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ดา้นการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทั่วไป รวมถึงการ
แบ่งแยกหนา้ที่ใหม้ีความเหมาะสม 

• ก าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบุคลากรของบริษัทฯ อีกทั้งยังส่ือสาร
ถึงคู่คา้ และผูม้ีส่วน ไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ รบัทราบผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯ 

• ด าเนินการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO14001 ISO50001 ISO20121 ISO45001 และการปฏิบัติงานผ่านระบบ
สารสนเทศโดยบริษัทฯ  มีการก าหนดการควบคุมความปลอดภัยของระบบผ่านนโยบายด้านความปลอดภัย
สารสนเทศ และมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ  โดยส่ือสารไว้ใน “จรรยาบรรณและหลักการก ากับดูแล
กิจการ” อีกทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยฝ่าย  IT Audit เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในของระบบ
สารสนเทศใหดี้ย่ิงขึน้ 

 
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & Communication) 

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลูที่มีประสิทธิภาพดงันี ้

• คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ  (Confidentiality) การรักษาความ
น่าเชื่อถือ (Integrity) และความพรอ้มใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย ์(Market Sensitive Information) ตลอดจนก ากับดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดับสงูและพนักงาน 
รวมทัง้บุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งปฏิบติัตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

• จัดการข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น  ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบในการส่ือสาร
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทันท่วงที  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการส่ือสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนวันประชุมล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดไว้ และในปีนี ้มีเหตุการณ์ส าคัญ  2 เหตุการณ์  ได้แก่ เหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ  ศูนย์การค้า    
เซ็นทรลัเวิลด์ และการปิดกั้นทางเข้าออกศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ด าเนินการในภาวะวิกฤต
และรายงานต่อคณะกรรมการไดอ้ย่างทันท่วงที ตลอดจนมีการส่ือสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกไดร้ับทราบ
ขอ้มลูที่ถูกตอ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทนัต่อเวลา 

• มีช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกผ่านระบบ  Intranet และ Website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
รบัทราบขอ้มลูข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางในการแจง้ข้อมูลหรือเร่ืองรอ้งเรียนต่าง ๆ เช่น การท าทุจริต การ
กระท าผิดดา้นจรรยาบรรณ การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และในปีนีม้ีการปรับปรุงการปฏิบติังานการ
จัดการเร่ืองรอ้งเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการรักษาความลับ การคุม้ครองผู้รอ้งเรียนและการติดตาม
สถานะการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

• ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
และเป็นหมวดหมู่ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกสม์ากขึน้ เพื่อให้การ
สืบคน้เอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สดุ ป้องกันเอกสารสญูหาย และลดการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ 
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5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทฯ มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดงันี ้

• มีการติดตามผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน  
10 ครัง้ในปีที่ผ่านมา กรณีที่ผลการด าเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้
แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้
ผูบ้ริหารรบัทราบเป็นประจ าผ่านการประชุมของฝ่ายจดัการ 

• มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอ้ย่างสม ่าเสมอ  โดยส านักตรวจสอบภายในซึ่งมี
สายรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และผู้ตรวจสอบภายในไดร้ับการส่งเสริมให้
พฒันาการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส านักตรวจสอบภายในไดร้บัการประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินจากบริษัทชั้นน าภายนอกทุก  5 ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบติัที่ดี 

• มีนโยบายและช่องทางการส่ือสารที่ชัดเจน เพื่อใหฝ่้ายบริหารสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรร
มาภิบาลคณะกรรมการบริษัทอย่างทันกาล  ซึ่งได้ส่ือสารไว้ใน “มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ” เมื่อเกิด
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระท าที่ผิดปกติอื่ น 
เป็นตน้ 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ปัจจุบัน หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศพ์นาเวศ ผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบ
ภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกัษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 18 
ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี ้คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในรวมทั้งประสบการณ์ ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัท” 
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12. รายการระหวา่งกัน 

บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการใหเ้ช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ และประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่อง
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความส าเร็จตลอดระยะเวลาการด าเนินธรุกิจทีผ่านมาของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจคา้ปลีกมายาวนาน โดยกลุ่มเซ็นทรลัมี
ธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจห้างสรรพสินคา้ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรา้นอาหาร และธุรกิจคา้ปลีกสินคา้หลากหลายย่ีหอ้และ
ผลิตภณัฑ ์และธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวเป็นผูเ้ช่าพืน้ที่ใหญ่และผู้เช่าพืน้ที่รา้นคา้ในแต่ละศูนยข์องบริษัทฯ จึงอาจกล่าวไดว้่า
ธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มเซ็นทรลัเป็นพนัธมิตรทางการคา้กับบริษัทฯ ที่ช่วยเพิ่มอตัราการเช่า และสรา้งความมั่นใจแก่ลูกค้าราย
อื่น ๆ ให้มาเช่าพื ้นที่ภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยันความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ และสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ จากความสัมพันธ์ทางการคา้ดังกล่าวข้างตน้ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรลั 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นครอบครัวจิราธิวัฒน์ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าความสัมพันธ์ทางการคา้ดังกล่าวข้างตน้เป็นจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลไดก้ ากับดูแลให้มีการท ารายการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการท ารายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยไวใ้นงบการเงินประจ าปี 2562 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการท ารายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรลัและ
กลุ่มจิราธิวฒัน ์ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 
รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1) รายได้จากกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้เช่าพืน้ที่และการให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนยก์ารคา้  รายไดจ้ากการให้เช่าที่ดิน 
รายไดค่้าบริหารงาน และรายไดอ้ื่น ๆ จากค่าเบีย้ประกันภยั ค่าภาษีโรงเรือนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค า้
ประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันในปี 2562 รวมจ านวน 5,191 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหเ้ช่าและใหบ้ริการพืน้ที่คา้ปลีกภายในศูนยก์ารคา้ อาคารส านกังาน อาคารที่พกัอาศัย 
ศูนยอ์าหาร สวนน า้และสวนพกัผ่อน ที่ตัง้อยู่ในบริเวณโครงการศูนยก์ารคา้ตลอดจนเป็นผูใ้ห้บริการสาธารณูปโภคภายใน
ศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นคา้
ปลีก และรา้นอาหารแบรนดช์ั้นน าต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีรายได้
จากรายการคา้ที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการคา้ทั่วไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นองคก์รที่มีศกัยภาพในการ
เติบโตและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนีห้า้งสรรพสินคา้ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นคา้ปลีก และรา้นอาหารแบรนด์ชั้นน า
ในศูนยก์ารคา้จะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ลูกคา้เข้ามาใช้บริการในศูนยก์ารคา้มากขึน้ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนใหกั้บบริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้โดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เพื่อเรียกเก็บจากกิจการและบุคคล
ที่เก่ียวขอ้งกัน ดงันี ้
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• อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณูปโภค จากการให้เช่าพืน้ที่ในศูนยก์ารคา้ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจาก
กิจการที่เก่ียวข้องกันจะเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกับร้านค้าอื่นที่เช่าอยู่บริเวณติดกันหรือ
ใกลเ้คียงกัน และอยู่ในชัน้เดียวกันจะมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการใกลเ้คียงกัน ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าจะขึน้อยู่กับท าเล 
ขนาดพืน้ที่ รูปแบบการเช่าระยะเวลาที่เช่าและประเภทของการเช่า และเป็นไปตามหลกัการของรายการคา้ที่เป็น
ปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

• รายไดอ้ื่น ที่เกิดขึน้จากการเรียกเก็บค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม
ค ้าประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้านั้น  บริษัทฯ มีนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ี่จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้กับกิจการที่เก่ียวขอ้งกันและลกูคา้ทั่วไป โดย
คิดจากตน้ทุนที่เกิดขึน้จริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลักษณะการเช่าพืน้ที่ และ
หลกัการของรายการคา้ที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

• รายไดจ้ากการให้เช่าที่ดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนยก์ารคา้บนที่ดินแปลงเดียวกันกับ
โครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาด
โครงการที่เหมาะสม ซึ่งการพฒันาโครงการขึน้มาบนที่ดินแปลงเดียวกันนัน้ จะด าเนินการโดยใหบ้ริษัทใดบริษัท
หนึ่งเป็นผูซ้ือ้หรือเช่าที่ดินทัง้แปลงจากเจา้ของที่ดิน และน าที่ดินใหอ้ีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสดัส่วนพืน้ที่
ที่ตอ้งการในราคาทุนบวกดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จริงหรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยเ์เห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรายได้
ในการใหเ้ช่าที่ดิจะไดร้บัการสอบทานและตรวจสอบจากผ้ส ู อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี 

• รายไดจ้ากการให้เช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่ในโครงการศูนย์การคา้ จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบโครงการ โดยอัตราค่าเช่าจะค านวณจากตน้ทุนค่าที่ดินและค่าก่อสรา้งรวมดว้ยดอกเบีย้ที่
เกิดขึน้จริงและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งรายไดจ้ากค่าตอบแทนการเช่าพืน้ที่ใหญ่ในโครงการศูนยก์ารคา้จะ
ไดร้บัการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี 
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รายละเอียดรายได้จากกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
 

2) ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้กับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการเช่าพืน้ที่ในศูนยก์ารคา้ ค่าเช่าที่ดิน และค่าใชจ้่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มี
ค่าใชจ้่ายที่จ่ายใหกั้บกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจ านวน 1,442 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
1) การเช่าท่ีดินจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันโครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนยก์ารคา้บนที่ดิน

แปลงเดียวกันกับโครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความไดเ้ปรียบทางการตลาด 
และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการพฒันาโครงการขึน้มาบนที่ดินแปลงเดียวกันนัน้จะด าเนินการโดยให้บริษัท
ใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซือ้หรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน และน าที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตาม
สดัส่วนพืน้ที่ที่ตอ้งการในราคาทุนบวกดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ โดย
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวข้อง ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจะไดร้ับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เป็นประจ าทุกปี 

2) การเช่าพืน้ท่ีในศูนยก์ารค้าในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับหา้งสรรพสินคา้ในกลุ่มเซ็นทรลั อาคาร
จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อาคารศูนยก์ารคา้และอาคารหา้งสรรพสินคา้ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเขา้ไปเช่าพืน้ที่
ขนาดใหญ่จากส่วนอาคารหา้งสรรพสินคา้เพื่อพฒันาเป็นพืน้ที่ขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะไดร้ับเป็น
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ เทียบกับตน้ทุนค่าเช่าพืน้ที่ที่บริษัทฯ ตอ้งจ่ายใหกั้บห้างสรรพสินคา้เป็นหลัก ซึ่งจะมี
การตกลงค่าตอบแทนในการใหเ้ช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ โดยใชห้ลักการเดียวกัน
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กับกรณีที่บริษัทฯ ให้เช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพืน้ที่ใหญ่จะไดร้ับการ
สอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี 

3) การว่าจ้างกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจโดยการว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะ
พิจารณาจากประสบการณใ์นการบริหารงานดา้นการคา้ปลีก และความเขา้ใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจและ
กลยุทธข์องบริษัทฯ เป็นส าคญั โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายใหแ้ก่ที่ปรกึษาทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้อง
กันนัน้เป็นอตัราค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงของผู้ใหบ้ริการจดัสรรตามการใหบ้ริการ 

4) การท าประกันภัยกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันซึ่งมีการก าหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคา
เปรียบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้าประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด 
โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาเปรียบเทียบบริษัทฯ จะพิจารณา
อนุมติัท ารายการในราคาเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา โดยขึน้อยู่กับเงื่อนไขการท าประกันและสภาวะตลาดดา้นการ
ประกันในขณะนัน้ 

5) การว่าจ้างด้านการจัดการ IT Infrastructure กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สงูสดุในดา้น IT Infrastructure ทัง้ในเชิงการลงทุน การบริหารงานระบบ และการพฒันาบุคลากร ก่อใหเ้กิดการ
ประหยดัเนื่องจากขนาด (Economy of Scale) ตลอดจนมีอ านาจในการต่อรองท าธุรกรรมต่าง ๆ ทางดา้น IT ทัง้นี ้
เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการบริการค านวณตามตน้ทุนที่เกิดขึน้จริงเทียบเคียงไดกั้บราคาตลาด  และไม่สูงกว่า
ค่าบริการที่บริหารโดยบริษัทฯ โดยก าหนดใหม้ีการทบทวนอตัราค่าบริการเฉล่ียเพื่อก าหนดเป็น Baseline และจะ
มีการทบทวนทุก 2 ปี 

รายละเอียดค่าใชจ้่ายที่จ่ายใหกั้บกิจการและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน 
1) บริษัทฯ เช่าที่ดินจากบริษัท หา้งเซ็นทรลัดีพาทเมนทส์โตร ์จ ากัด (“HCDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่ม

จิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นที่ตั้งศูนยก์ารคา้ในโครงการเซ็นทรัล รามอินทรา และโครงการเซ็นทรลั 
ป่ินเกลา้ 

2) บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ในอาคารบางส่วนของบริษัท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จ ากัด (“CDS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่
มีกลุ่มจิราธิวัฒนเ์ป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ ในโครงการเซ็นทรัล ลาดพรา้ว เซ็นทรลั ป่ินเกลา้ และเซ็นทรลั พระราม 3 
เพื่อน าพืน้ที่มาพฒันาเป็นพืน้ที่ขายเพิ่มเติมจากส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดิน 

3) บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล ลาดพรา้ว กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพ์ัฒนา จ ากัด 
(“CID”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกล่มจุิราธิวฒันเ์ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เจา้ของกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย) โดยเช่าช่วงเป็นระยะเวลา 20 ปี สัญญาสิน้สุดวันที่ 18 ธันวาคม 2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่บริษัทฯ 
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ CID ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิน้ 16,178.32 ลา้นบาท ซึ่งรายการดงักล่าวไดร้ับการ
อนุมติัจากผูถื้อหุน้ที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2552 

4) บริษัทฯ ว่าจา้งให ้HCDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรลัที่มีกลุ่มจิราธิวฒันเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นผูบ้ริหารและที่
ปรกึษาในการบริหารงาน ตลอดจนการก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการใหข้อ้แนะน าที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ
แก่บริษัทฯ ทั้งนี ้กรรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียและคณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลไดพ้ิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าการให้บริการของ HCDS เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากประสบการณ์อนั
ยาวนาน และมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างดีของ HCDS ประกอบกับราคาและเงื่อนไขที่ HCDS 
เสนอเรียกเก็บค่าบริการมีความสมเหตุสมผลโดยรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2559 
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5) โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี (เดิมชื่อ “โรงแรมเจริญศรีแกรนดโ์ฮเต็ล”) ซึ่งบริษัทฯ ไดซ้ือ้
กิจการมาพรอ้มกับโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล อุดร (เดิมช่ือ “ศูนยก์ารคา้เจริญศรีพลาซา”) เมื่อปี 2552 บริษัทฯ 
ไดม้ีการว่าจา้งบริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CHR ที่มีกลุ่มจิราธิวฒันเ์ป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่เป็นผูบ้ริหารงานโรงแรม โดยอตัราค่าบริหารงานที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาดที่มี
เงื่อนไขการคา้ทั่วไปเทียบเคียงไดกั้บการท ารายการกับบุคคลอื่น 

6) บริษัทฯ เช่าที่ดินจากบริษัท แวนเทจ กราวด ์จ ากัด (“Vantage”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ระยะเวลา 30 ปี สญัญาสิน้สดุวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2586 เพื่อพฒันาเป็นศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล 
เวสตเ์กต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีที่บริษัทฯ ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ Vantage ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็น
เงินทั้งสิน้ 5,099 ลา้นบาท ซึ่งรายการดังกล่าวไดร้ับการอนุมัติจากผู้ถือหุน้ที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในที่ประชุมวิสามญั   
ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ทั้งนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนของ
โครงการเซ็นทรัล เวสตเ์กต กับ Vantage เพื่อให้ Vantage ขายที่ดินดังกล่าวให้กลุ่มบริษัท IKANO เพื่อก่อสรา้ง 
IKEA Store โดย Vantage ตกลงจะจ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีในส่วนที่บริษัทฯ ไดจ้่ายไปแลว้
ตามเงื่อนไขในสญัญาเช่าที่ดินใหกั้บบริษัทฯ จ านวนประมาณ 120 ลา้นบาท 

7) บริษัทฯ ลงทุนในทรพัยสิ์นบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวลั กับ CDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่
มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบดว้ย การเช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต    
เฟสติวลั ระยะเวลา 41 ปี สญัญาสิน้สดุวนัที่ 6 มิถุนายน 2599 การเช่าอาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล 
บางส่วน (ไม่รวมพื ้นที่ส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) การรับโอนกรรมสิทธิ์งานระบบและการรับโอน
กรรมสิทธิ์อุปกรณ์และเฟอรน์ิเจอรท์ี่เก่ียวข้องโดยค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายปี และค่ารับโอนกรรมสิทธิ์ที่
บริษัทฯ ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ CDS ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,166 ลา้นบาท ซึ่งรายการดงักล่าวไดร้ับ
การอนุมติัจากผูถื้อหุน้ที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2558 

8) บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินขนาดพืน้ที่รวมประมาณ 4 ไร่ และเช่าพืน้ที่อาคารห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลภายในโครงการ
เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เป็นระยะเวลาประมาณ 38 ปี สัญญาสิน้สุดวันที่ 6 มิถุนายน 2599 และซือ้/รับโอน
กรรมสิทธิ์ทรพัยสิ์นภายในอาคารที่เก่ียวขอ้งของโครงการจาก CDS เพื่อพฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ ภายในวงเงิน 
1,282 ลา้นบาท ซึ่งเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด 12% โดยรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศ
ที่เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 

9) บริษัทฯ มีการซือ้สินคา้และบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ไดแ้ก่ กลุ่ม COL เช่น วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน
ต่าง ๆ กลุ่ม CHR เช่น บริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่ม CRG เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืม และกิจการอื่น ๆ 
ที่มีบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม ซึ่งการท า
รายการระหว่างกันดงักล่าวเป็นไป เพื่อสนบัสนุนรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไปเทียบเคียง
ไดกั้บการท ารายการกับบุคคลอื่นและมีการปฏิบติัตามระเบียบการจัดซือ้จัดจ้างที่บริษัทฯ  ก าหนด โดยค านึงถึง
ประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ 

10) บริษัทฯ ท าประกันภัยศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงาน เพื่อคุม้ครองความเส่ียงภัยอันมีสาเหตุมาจากอุบติัเหตุ 
อุบติัภยัและภยัอื่น ๆ และมีการใชบ้ริการบริษัทนายหนา้ประกันภยักับบริษัท ซี จี โบรกเกอร ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
มีกลุ่มจิราธิวฒันเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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11) บริษัทฯ ว่าจา้งบริษัท อาร ์ไอ เอส จ ากัด (“RIS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวฒันเ์ป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ เป็นผูใ้หบ้ริการจัดการ IT Infrastructure ไดแ้ก่ การจดัหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารที่จ าเป็น ไดแ้ก่ อุปกรณ ์Hardware และ Software ต่าง ๆ การบ ารุงรักษาและการควบคุมการใช้
งานใหส้ามารถรองรบัการใชง้านทางธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใหบ้ริการแกไ้ขปัญหาการใช้งาน
ระบบ (Service Desk) และ Hardware แก่บริษัทฯ 

 
3) การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
นโยบายการกูยื้มและการใหกู้้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน รายการกู้ยืมและใหกู้ยื้มทุกรายการจะตอ้งอยู่ภายใต้
นโยบายการกูยื้มและการใหกู้้ยืมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1) กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บริษัทฯ มีนโยบายใหบ้ริษัท
ย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ไดใ้นกรณีที่มีความตอ้งการใช้เงิน ในขณะเดียวกันบริษัทย่อยสามารถให้เงินกู้ยืมแก่
บริษัทฯ ได ้หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการด าเนินงานและบริษัทฯ  มีความ
ต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทย่อย โดยจะเปิดเป็นบัญชีเดินสะพัดระหว่างกัน และจัดท าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น
หลกัฐานการกูยื้มระหว่างกัน โดยคิดอตัราดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉล่ียของตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัท
ฯ โดยผูอ้นุมติัรายการระหว่างกัน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสดุของสายงานการเงินและบัญชีและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ตามล าดบั 

2) กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 
99.99)บริษัทฯ มีนโยบายใหบ้ริษัทร่วมคา้หาแหล่งเงินกูข้องตัวเอง เวน้แต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้
เงิน บริษัทร่วมคา้จะกู้จากผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจากผู้บริหารสูงสุดของสาย
งานการเงินและบัญชี กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั และมีการจดัท าตั๋วสญัญาใช้
เงินเป็นหลกัฐานในการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอตัราดอกเบีย้เท่ากับอตัราดอกเบีย้ถัวเฉล่ียของตราสารหนี ้ที่ออก
โดยบริษัทฯ 

3) กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 
หรือกิจการและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันกูยื้มเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กูยื้มเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุน้ในสักส่วนที่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 รวมถึงกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกันตามระเบียบ หากมีการใหบ้ริษัทร่วมกู้ยืมเงิน ตอ้งผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจัดท าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิด
อตัราดอกเบีย้อา้งอิงกับอตัราดอกเบีย้เงินใหกู้้ยืมแก่ลกูคา้ชัน้ดีของธนาคาร 
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รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
หมายเหตุ : 
1 เป็นการกูยื้มประเภทไม่มหีลกัประกัน และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ถัวเฉลี่ยของตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทฯ 
2 เป็นการกูยื้มประเภทไม่มหีลกัประกัน และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบีย้อา้งอิงกับอัตราดอกเบีย้เงินใหกู้ยื้มแก่ลูกคา้ชัน้ดีของธนาคาร 
3 เป็นการใหกู้ยื้มประเภทไม่มีหลกัประกัน และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ถัวเฉลี่ยของตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทฯ 

 
4) การค า้ประกันหน้ีสินให้กับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
บริษัทฯ มีนโยบายค า้ประกันให้แก่บริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลักประกันเพื่อค า้
ประกันหนีสิ้นใด ๆ ใหกั้บบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค า้ประกันใหใ้นฐานะบริษัทแม่เท่านั้นและมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ค า้ประกันจากบริษัทนัน้ ๆ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มภีาระการค ้าประกนัแก่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัอยู่ 2 ประเภท ดงัต่อไปนี้ 

 
 
ขัน้ตอนการอนุมติัท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
การท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ นัน้ จะตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการท าธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอ านาจตามสายงานที่รบัผิดชอบและเก่ียวข้อง
ในเร่ืองนั้น โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องกับการท ารายการจะต้องท าหน้าที่พิจารณาว่าการท ารายการมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ
บุคคลภายนอก และการท าธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื่อใหก้ารอนุมติัการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคล
ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ ก าหนดใหร้ายการ
ปกติธุรกิจและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มีการด าเนินการตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไปที่คณะกรรมการก าหนด อยู่ในอ านาจ
ของฝ่ายจดัการในการพิจารณารายการ โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบขัน้ตอนการอนุมัติของบริษัทฯ ส่วนรายการประเภทอื่น ๆ 
จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมสี านกัเลขานุการบริษัทช่วยก ากับดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เก่ียวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบเเละธรรมาภิบาลรบัทราบ
เป็นระยะ ๆ โดยบริษัทฯ ไดม้ีการออกประกาศว่าดว้ยเร่ือง “นโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน” และมีการส่ือสารให้ผู้ที่
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เก่ียวข้องทุกฝ่ายน าไปปฏิบัติ ทั้งนี ้กรรมการและผู้บริหารจะตอ้งลงนามรับรองทุก ๆ สิน้ปีว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มีการท า
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ไดด้ าเนินการตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์  เรียบรอ้ยแลว้ 
โดยการท าธรุกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากส านกัตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
ผูส้อบบญัชีเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
เนื่องจากการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เป็นรายการคา้ที่เกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ  ดังนั้น การท า
ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันจึงมีแนวโนม้ที่จะเกิดขึน้อีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการ
เก่ียวกับการพัฒนาศูนยก์ารคา้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ประสบความส าเร็จและเป็นผู้น าในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี ้นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน
ยงัคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ปฏิบติัตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไปและยึดถือประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุ้น
เป็นส าคัญ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติเงื่อนไขการคา้ทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ  และบริษัทย่อยกับ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบติัใหกั้บผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1) การพฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรลั 
*** เป็นหลกัการที่เปิดเผยและถือปฏิบติัตัง้แต่บริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ เมื่อปี 2538 *** 

การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าให้ครบวงจร จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
แข็งแกร่งมากขึน้ ซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับบริษัทฯ ไดแ้ก่ ธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ ธุรกิจคา้
ปลีกต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน  และมีแบรนดท์ี่
แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโครงการ ส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึน้ เป็น
การเพิ่มมลูค่าแก่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม ทัง้นี ้การพฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มีลกัษณะ
ดงันี ้

• การซือ้/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าท่ีดิน 
หลักการ: บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรลั ซือ้หรือเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอก เพื่อน ามาพฒันาโครงการ
ศูนยก์ารคา้ร่วมกับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งซือ้หรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจาก
เจ้าของที่ดิน เมื่อออกแบบโครงการแล้วเสร็จ บริษัทที่เป็นผู้ซือ้หรือเช่าที่ดินจะขายหรือให้เช่าที่ดินให้อีก
บริษัทหนึ่ง ตามสดัส่วนพืน้ที่ที่แต่ละบริษัทใช้พฒันาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ายต่างรบัผิดชอบค่าที่ดินใน
ส่วนของตนเอง) 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข: ราคาทุนบวกตน้ทุนของเงินลงทุน 

• การก่อสร้างอาคารศูนยก์ารค้า กับอาคารห้างสรรพสินค้าหรือ Business Unit (BU) ต่าง ๆ 
หลักการ: แต่ละฝ่ายเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่อาคารของตนตัง้อยู่ ดังนัน้ ต่างฝ่ายต่างรบัผิดชอบ
ค่าก่อสรา้งอาคารในส่วนของตนเองดว้ย 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข: ตน้ทุนที่เกิดขึน้จริง โดยมีวิศวกรที่ปรกึษาโครงการอิสระเป็นผูค้ านวณค่า
ก่อสรา้งและงานระบบใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนพืน้ที่ใชง้านจริงอย่างยุติธรรม 
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• การก่อสร้างพืน้ท่ีร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพืน้ท่ีรอบนอกอาคารศูนยก์ารค้า (Landscape) 
หลักการ: 

- บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคารที่จอดรถ และพืน้ที่รอบนอกอาคารศูนยก์ารคา้ โดยบริษัทฯ จะ
รบัผิดชอบตน้ทุนพืน้ที่ส่วนร่วมทัง้หมด โดยถือเป็นการบริการใหแ้ก่ลกูคา้ที่มาเช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ 

- หา้งสรรพสินคา้ หรือ BU ต่าง ๆ จะช่วยออกค่าก่อสรา้งตามแนวทางปฏิบติัดงันี ้
1. อาคารที่จอดรถ:  ช่วยออกค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ก่ึงหนึ่ งของค่าก่อสร้างใน ส่วนที่

หา้งสรรพสินคา้ และ BU ต่าง ๆ ตอ้งจดัใหม้ีตามกฎหมาย 
2. พืน้ที่ร่วม: ช่วยออกค่าก่อสรา้งตามสดัส่วนของพืน้ที่ทัง้หมด (Gross Area) 

การก าหนดราคาและเง่ือนไข: ตน้ทุนที่เกิดขึน้จริง โดยมีวิศวกรที่ปรกึษาโครงการอิสระเป็นผูค้ านวณค่า
ก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนพืน้ที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม 

• การเช่าหรือให้เช่าพื้นท่ีใหญ่ในโครงการศูนยก์ารค้า 
หลักการ: บริษัทฯ อาจเช่าหรือให้เช่าพื ้นที่ใหญ่กับห้างสรรพสินค้าหรือ  BU ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการตกลง
ค่าตอบแทนในการใหเ้ช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข: ตน้ทุนค่าที่ดินและค่าก่อสรา้งรวมตน้ทุนของเงินลงทุน และค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงาน 

2) การคิดค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการร่วมและค่าสาธารณูปโภค 
หลักการ :  การคิดราคาค่าเช่าพื ้นที่ระยะสั้น  หรือค่าเช่าพื ้นที่ระยะยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่า
สาธารณูปโภค จากรา้นคา้ที่เป็นของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันที่มาเช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้หรือพืน้ที่เช่า
ในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ จะก าหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการก าหนดราคาพื ้นที่
ส าหรบัลกูคา้ชัน้ดี โดยพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ง ขนาดพืน้ที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า ประเภทของการเช่า 
ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะไดร้บันอกจากราคาค่าเช่า ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค ศกัยภาพในการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนประสบการณแ์ละความส าเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข: ก าหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการก าหนดราคาพืน้ที่ส าหรบัลูกคา้
ชัน้ด ี

“ลูกคา้ชั้นดี” หมายถึง ลูกคา้ที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพืน้ที่จ านวนมาก หรือมีการเช่าพืน้ที่ในหลายโครงการ 
และมีส่วนสนบัสนุนทัง้ทางตรงและทางออ้มให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ 

เนื่องดว้ยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับบริษัทฯ หลากหลายประเภทและอาจมีการท ารายการ
ระหว่างกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็นพันธมิตรทางการค้าที่มี
ศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมี
การท ารายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยในการพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองราคาและเงื่อนไข บริษัทฯ ยงัคงค านึงถึง
ประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นส าคญั 
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3) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
“ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน” ไดแ้ก่ ค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม
ค า้ประกัน และค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพืน้ที่ 

หลักการ: ในการด าเนินการบริหารสินทรพัยจ์ะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกิดขึน้ ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะ
เรียกเก็บค่าใชจ้่ายเหล่านีโ้ดยค านวณจากตน้ทุนที่เกิดขึน้จริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้อตัราที่เรียกเก็บ
จะขึน้อยู่กับประเภทของการเช่า และลักษณะการเช่าพืน้ที่ซึ่งอัตราที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้า
ทั่วไป 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข: ตน้ทุนที่เกิดขึน้จริง 

4) การท าประกันภยั / ประกันสขุภาพกลุ่ม 
หลักการ: ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่นายหนา้ประกัน 
โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มี
กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนไดเ้สียและเป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันเขา้ร่วมพิจารณา 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข: ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของประกันที่มีราคาและ
เงื่อนไขที่เป็นประโยชนกั์บบริษัทฯ มากที่สดุ โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มีผู้
เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะตอ้งพิจารณาอนุมติัท ารายการในราคาเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา โดยขึน้อยู่กับ
เงื่อนไขการท าประกันและสภาวะตลาดดา้นการประกันในขณะนัน้ 

5) การจัดซือ้-จดัจา้ง 
“การจดัซือ้” หมายถึง การจดัซือ้วสัดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รือสินคา้รวมทัง้การเช่าและเช่าซือ้ 
“การจดัจา้ง” หมายถึง การว่าจา้งผูข้าย ผูผ้ลิต ผูร้บัเหมาหรือผูจ้ัดท า ด าเนินการผลิต จดัท า จดัการ จดัประกอบ
หรือก่อสรา้ง ตัง้แต่เร่ิมตน้จนเสร็จสิน้เป็นชิน้งาน รวมทัง้การใหบ้ริการต่าง ๆ การจา้งเหมาบริการและการขนส่ง 

ทัง้นีใ้หห้มายความรวมถึงการจดัซือ้พัสดุ หรือจดัจา้งผู้รบัเหมาเขา้ก่อสรา้งอาคารและติดตัง้อุปกรณ์ส่วนควบ 
ส าหรบังานบริหารโครงการก่อสรา้งดว้ย 

หลักการ: ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซือ้ -จัดจ้างของบริษัทฯ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรือ
ผู้รับเหมา จะด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการจัดซือ้-จัดจา้งที่
ก าหนดไว ้ โดยในขัน้ตอนการพิจารณาคดัเลือกจะตอ้งไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนไดเ้สียและ
เป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันเขา้ร่วมพิจารณา 
การก าหนดราคาและเง่ือนไข: ราคาตลาดหรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที่มีราคา
และเงื่อนไขที่เป็นประโยชนกั์บบริษัทฯ มากที่สดุ 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท ารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมลูส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
 
คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีและด ารงรักษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึก
ขอ้มูลทางบัญชีมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไว้ซึ่งทรพัยสิ์น และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 
 
ในการนีค้ณะกรรมการบริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
      

                   นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์
    ประธานกรรมการ 

 
 
 

นายปรีชา เอกคุณากูล 
                       กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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งบการเงิน 
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
 
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2562 2561 และ 2560 
ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม ของปี 2562 2561 และ 2560 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 
  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

สินทรัพยห์มุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,418,138,796  2.0 3,021,030,701  1.9 2,053,237,349  1.2 
เงินลงทุนชั่วคราว 2,943,116,488  2.4 45,520,769  0.0 1,001,374,831  0.6 
ลูกหนีก้ารคา้ - สุทธิ 1,308,097,843  1.1 1,278,625,107  0.8 1,355,706,522  0.8 
ลูกหนีอ้ื่น 2,838,749,752  2.4 3,168,772,085  2.0 3,606,333,839  2.1 
โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา 3,606,162,607  3.0 7,787,315,457  4.8 8,361,607,398  4.9 

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 13,114,265,486  10.9 15,301,264,119  9.5 16,378,259,939  9.6 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกัน 0  0.0 11,222,888  0.0 1,000,000  0.0 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 5,920,082,060  4.9 7,045,707,212  4.4 7,357,462,849  4.3 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 380,079,010  0.3 2,853,474,276  1.8 4,809,159,317  2.8 
เงินลงทุนระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 66,250,000  0.1 1,908,857,872  1.2 1,557,186,704  0.9 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 127,555,078  0.1 172,924,286  0.1 199,188,980  0.1 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 0  0.0 0  0.0 2,309,616,000  1.4 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 134,319,205  0.1 4,518,469,601  2.8 5,166,689,978  3.0 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,422,943,436  1.2 1,899,878,950  1.2 2,226,344,210  1.3 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 84,972,214,794  70.5 108,412,457,321  67.0 104,503,446,798  61.5 
ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ-์สุทธิ 1,675,813,726  1.4 1,646,079,488  1.0 1,596,512,025  0.9 
ค่าความนิยม 0  0.0 1,036,491,639  0.6 1,036,491,639  0.6 
สิทธิการเช่า 11,207,056,686  9.3 14,085,954,198  8.7 20,782,536,590  12.2 
สิทธิการใชสิ้นทรพัย์ 451,942,388  0.4 414,568,118  0.3 377,196,868  0.2 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1,101,068,594  0.9 2,400,476,442  1.5 1,631,942,264  1.0 

     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 107,459,324,977  89.1 146,406,562,291  90.5 153,554,774,222  90.4 

รวมสินทรัพย์ 120,573,590,463  100.0 161,707,826,410  100.0 169,933,034,161  100.0 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

  ตรวจสอบแล้ว 
  ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

หน้ีสินหมุนเวียน             
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 0  0.0 7,948,005,411  4.9 4,970,000,000  2.9 
เจา้หนีก้ารคา้  1,105,875,706  0.9 1,782,454,493  1.1 1,694,324,758  1.0 
เจา้หนีอ้ื่น 5,317,472,349  4.4 6,180,048,570  3.8 5,563,848,687  3.3 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 0  0.0 90,089,296  0.1 125,761,218  0.1 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอื่น 14,229,014  0.0 0  0.0 0  0.0 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,274,077,220  1.9 2,927,965,861  1.8 3,769,203,285  2.2 
เจา้หนีสิ้ทธิการเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 33,333,333  0.0 0  0.0 0  0.0 
ส่วนของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรบัล่วงหนา้ท่ีถึง
ก าหนดรบัรูภ้ายในหน่ึงปี 1,387,287,909  1.2 1,720,153,388  1.1 1,842,399,134  1.1 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 455,838,437  0.4 662,266,277  0.4 921,155,034  0.5 
ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน 13,128,350  0.0 0  0.0 0  0.0 
เจา้หนีผู้ร้บัเหมาก่อสรา้ง 3,752,736,726  3.1 3,272,005,023  2.0 2,188,285,081  1.3 

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 14,353,979,044  11.9 24,582,988,319  15.2 21,074,977,197  12.4 

              

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
เงินกูย้ืมระยะยาวอื่น  7,255,200,000  6.0 19,522,147,447  12.1 24,470,814,350  14.4 
เจา้หนีสิ้ทธิการเช่า 418,017,667  0.3 418,017,667  0.3 0  0.0 
หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0  0.0 2,035,483,307  1.3 1,974,785,570  1.2 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์
พนักงาน 345,494,336  0.3 461,329,522  0.3 649,366,793  0.4 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรบัล่วงหน้า 26,938,527,778  22.3 32,310,327,223  20.0 32,292,675,950  19.0 
เงินมดัจ ารบัจากลูกคา้ 6,858,851,553  5.7 7,692,519,955  4.8 8,027,661,841  4.7 
ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 264,368,003  0.2 275,479,220  0.2 287,057,469  0.2 
เงินค า้ประกันสิทธิการเช่า 259,365,296  0.2 233,796,711  0.1 707,362  0.0 

    รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 42,339,824,633  35.1 62,949,101,052  38.9 68,395,793,786  40.2 

    รวมหน้ีสิน 56,693,803,677  47.0 87,532,089,371  54.1 89,470,770,983  52.7 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             

ทุนเรือนหุน้             

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

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,244,000,000  1.9 2,244,000,000  1.4 2,244,000,000  1.3 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 8,558,557,850  7.1 8,558,557,850  5.3 8,558,557,850  5.0 

ก าไรสะสม             

  จัดสรรเป็นทุนส ารอง 224,400,000  0.2 224,400,000  0.1 224,400,000  0.1 

  ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 50,890,234,034  42.2 55,007,135,395  34.0 61,457,082,400  36.2 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (116,168,918) (0.1) (308,073,729) (0.2) (355,632,169) (0.2) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,078,763,820  1.7 8,449,717,523  5.2 8,333,855,097  4.9 

   รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 63,879,786,786  53.0 74,175,737,039  45.9 80,462,263,178  47.3 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 120,573,590,463  100.0 161,707,826,410  100.0 169,933,034,161  100.0 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร 

 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

รายได้             

รายไดค้่าเช่าและบริการ 26,057,214,156  75.3 29,025,855,290  81.9 31,843,166,597  82.5 

รายไดจ้ากการให้บริการศูนยอ์าหาร 1,630,596,993  4.7 733,018,504  2.1 851,460,677  2.2 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 1,097,195,048  3.2 1,207,833,474  3.4 1,120,527,271  2.9 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ 0  0.0 2,761,736,087  7.8 2,904,236,972  7.5 

รายไดจ้ากการลงทุน 23,211,972  0.1 115,143,290  0.3 187,169,749  0.5 
รายไดจ้ากเงินชดเชยประกันภัย 3,500,000,000  10.1 0  0.0 0  0.0 

รายไดอ้ื่น 2,309,066,459  6.7 1,613,078,936  4.5 1,683,415,423  4.4 

     รวมรายได้ 34,617,284,628  100.0 35,456,665,581  100.0 38,589,976,689  100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จา่ย           

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 12,894,153,904  37.2 14,143,042,184  39.9 15,480,793,657  40.1 

ตน้ทุนจากการให้บริการศูนยอ์าหาร 1,280,463,427  3.7 332,150,484  0.9 393,999,648  1.0 

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 343,542,403  1.0 423,005,969  1.2 378,503,657  1.0 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย์ 0  0.0 1,564,737,158  4.4 1,833,045,051  4.8 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 5,109,938,621  14.8 6,114,292,602  17.2 6,838,814,813  17.7 

       รวมต้นทุนและค่าใชจ้่าย 19,628,098,355  56.7 22,577,228,397  63.7 24,925,156,826  64.6 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 14,266,846,463  41.2 17,265,507,560  45.3 18,633,049,504  45.5 

ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)             

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ 838,708,545  2.4 987,151,119  2.8 1,292,258,297  3.3 

ตน้ทุนทางการเงิน (363,859,110) (1.1) (426,332,773) (1.2) (811,468,750) (2.1) 

ภาษีเงินได ้ (1,794,526,413) (5.2) (2,056,902,384) (5.8) (2,336,357,717) (6.1) 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 13,669,509,295  39.5 11,383,353,146  32.1 11,809,251,693  30.6 

(ก าไร)ขาดทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (101,864,403) (0.3) (167,700,279) (0.5) (70,846,743) (0.2) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 13,567,644,892  39.2 11,215,652,867  31.6 11,738,404,950  30.4 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร 

 

  ตรวจสอบแล้ว 
  ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น          
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ (77,655,190)   28,946,025    (176,866,113)   
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย 3,429,482    (220,850,836)   71,566,027    
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ          
   ผลประโยชนพ์นักงานท่ีก าหนดไว้ 0    (26,483,672)   0    
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี- สุทธิจากภาษี (74,225,708)   (218,388,483)   (105,300,086)   
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จก่อนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 13,595,283,587    11,164,964,663    11,703,951,607    
(ก าไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม (101,864,403)   (167,700,279)   (13,105,096)   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 13,493,419,184    10,997,264,384    11,690,846,511    

            
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ัดสรรตน้ปี 41,052,032,491    50,890,234,034    55,007,135,395    
การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี*           
การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อย (4,438,790)   (789,180,044)   (351,862,666)   
เงินปันผลจ่าย (3,725,004,559)   (6,283,087,790)   (4,936,595,279)   
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบัปี 13,567,644,892    11,215,652,867    11,738,404,950    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0    (26,483,672)   0    
ก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรสิน้ปี 50,890,234,034    55,007,135,395    61,457,082,400    

ก าไรต่อหุ้น             

      ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น ขั้นพืน้ฐำน                      3.02    
                     

2.50                         2.62    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)   ขอ้มูลทางการเงินที่ส  าคญั  

13-8 

 

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

 

 

  ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 
  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน             
ก าไรสุทธิส าหรบัปี 13,669,509,295  51.4  11,383,353,146  66.4  11,809,251,693  66.5  
รายการปรบัปรุง             
โครงการอสงัหาฯ ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 0  0.0  1,564,737,158  9.1  1,833,045,051  10.3  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,314,523,307  20.0  5,905,735,427  34.5  7,116,898,885  40.0  
รายไดจ้ากการลงทุน (23,211,972) (0.1) (115,143,290) (0.7) (187,169,749) (1.1) 
ตน้ทุนทางการเงิน 363,859,110  1.4  426,332,773  2.5  811,468,750  4.6  
หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสูญ (กลับรายการ) 6,488,129  0.0  34,496,992  0.2  (15,505,315) (0.1) 
ตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 2,870,323  0.0  3,890,492  0.0  56,981,896  0.3  
ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ี 
เกี่ยวขอ้งกัน 0  0.0  (7,673,576) (0.0) (48,941,617) (0.3) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 0  0.0  (16,403,862) (0.1) (6,773,793) (0.0) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรพัย์ (49,766,621) (0.2) (3,504,608) (0.0) (1,651,964) (0.0) 
รบัรูร้ายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ (1,013,794,304) (3.8) (1,640,018,757) (9.6) (1,878,052,127) (10.6) 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นักงาน 47,081,658  0.2  56,735,638  0.3  201,691,121  1.1  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (สุทธิ
จากภาษี) (838,708,545) (3.2) (987,151,119) (5.8) (1,295,501,982) (7.3) 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 0  0.0  74,956  0.0  33,609,677  0.2  
(ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงิน (3,209,759) (0.0) 0  0.0  192,118,451  1.1  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,794,526,413  6.7  2,056,902,384  12.0  2,336,357,717  13.1  

  19,270,167,034  72.4  18,662,363,754  108.9  20,957,826,694  117.9  
การเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด าเนินงาน             
ลูกหนีก้ารคา้ (212,259,028) (0.8) 75,037,114  0.4  (61,576,100) (0.3) 
ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น (912,569,339) (3.4) 201,745,226  1.2  (557,802,649) (3.1) 
โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา (2,987,266,274) (11.2) (1,362,139,329) (7.9) (1,981,901,213) (11.2) 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (573,935,144) (2.2) (919,442,407) (5.4) 614,300,093  3.5  
เจา้หนีก้ารคา้ 105,859,673  0.4  (143,915,969) (0.8) (200,036,003) (1.1) 
เจา้หนีห้มุนเวียนอื่น 990,384,766  3.7  599,208,342  3.5  (719,231,428) (4.0) 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรบัล่วงหน้า 12,978,017,491  48.8  1,588,333,205  9.3  1,982,646,600  11.2  
เงินมดัจ ารบัจากลูกคา้ 247,877,811  0.9  606,140,848  3.5  335,141,886  1.9  
จ่ายผลประโยชนพ์นักงาน (538,120) (0.0) (3,878,100) (0.0) (13,653,850) (0.1) 
ภาษีเงินไดจ้่าย (2,306,828,146) (8.7) (2,164,122,589) (12.6) (2,584,463,889) (14.5) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 26,598,910,724  100.0  17,139,330,095  100.0  17,771,250,141  100.0  
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

 
  ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 
  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน             
ดอกเบีย้รบั 21,053,794  (0.1) 20,982,103  (0.1) 41,234,236  (0.3) 
เงินปันผลรับ 776,793,484  (5.3) 913,380,125  (5.0) 1,053,942,734  (6.6) 
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพ่ิมขึน้) (2,349,227,588) 16.1  2,910,997,710  (15.8) (947,371,608) 6.0  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
การร่วมคา้ (669,158,643) 4.6  (75,348,250) 0.4  (2,126,027,397) 13.4  
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 0  0.0  0  0.0  (2,309,616,000) 14.5  
เงินสดรบัคืนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0  0.0  21,889,868  (0.1) 0  0.0  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนระยะยาวอื่น 0  0.0  (44,818,286) 0.2  0  0.0  
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนระยะยาวกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 0  0.0  (2,147,314,306) 11.6  (98,298,426) 0.6  
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวกิจการท่ี
เกี่ยวขอ้งกัน 0  0.0  43,635,398  (0.2) 560,349,250  (3.5) 
เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน (130,833,653) 0.9  (56,202,750) 0.3  (551,299,493) 3.5  
เงินสดรบัช าระคืนเงินใหกู้ย้ืมจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 0  0.0  62,650,403  (0.3) 0  0.0  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน (8,609,758,555) 59.1  (4,811,278,120) 26.1  (6,282,122,909) 39.5  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอุปกรณ์ (187,103,791) 1.3  (182,411,550) 1.0  (211,075,777) 1.3  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0  0.0  0  0.0  (3,676,086) 0.0  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สิทธิการเช่า (1,560,858,981) 10.7  (3,765,670,031) 20.4  (3,290,602,281) 20.7  
เงินสดรบัจากการขายสิทธิการเช่าและอสงัหาริมทรพัย์
เพ่ือการลงทุน 111,951,717  (0.8) 68,760,493  (0.4) 136,554,305  (0.9) 
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน
และสิทธิการเช่า (210,502,961) 1.4  (228,220,975) 1.2  (228,220,975) 1.4  
เงินสดจ่ายช าระเจ้าหนีสิ้ทธิการเช่า 0  0.0  (33,333,333) 0.2  (418,017,667) 2.6  
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเจ้าหนีผู้ร้บัเหมาก่อสรา้ง (1,768,402,565) 12.1  (1,436,670,415) 7.8  (1,221,972,671) 7.7  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้บริษัทย่อย 0  0.0  (9,710,732,944) 52.6  0  0.0  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,576,047,742) 100.0  (18,449,704,860) 100.0  (15,896,220,765) 100.0  
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  ตรวจสอบแล้ว 
         ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 
  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

              
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน             
เงินสดรบัจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกัน 0  0.0  0  0.0  10,222,888  (0.4) 
ดอกเบีย้จ่าย (482,966,161) 4.0  (610,576,876) (32.4) (966,667,807) 36.3  
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินและผูล้งทุน
สถาบนั 16,500,000,000  (137.3) 24,828,865,411  1,317.7  32,638,778,000  (1,224.3) 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินและผูล้งทุน
สถาบนั (24,875,010,460) 207.0  (12,569,734,572) (667.1) (29,826,878,273) 1,118.8  
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 0  0.0  75,807,000  4.0  1,228,327,392  (46.1) 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 0  0.0  0  0.0  (330,000,000) 12.4  
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมจากกิจการอื่น 14,037,773  (0.1) 0  0.0  0  0.0  
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหนีสิ้นซึ่งเกิดขึน้จากสญัญา
เช่าการเงิน (1,590,663) 0.0  (820,863) (0.0) (2,709,608) 0.1  
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็น
เจา้ของในบริษัทย่อย 0  0.0  (4,053,923,103) (215.1) (24,616,290) 0.9  
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษัท (3,724,688,810) 31.0  (6,282,449,843) (333.4) (5,014,931,019) 188.1  
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 554,204,105  (4.6) 497,153,491  26.4  (377,481,898) 14.2  
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (12,016,014,216) 100.0  1,884,320,645  100.0  (2,665,956,615) 100.0  
              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้             
   - สุทธิ 6,848,766    573,945,880    (790,927,239)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 2,488,945,220    2,418,138,796    3,021,030,701    

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงงบการเงิน (77,655,190)   28,946,025    (176,866,113)   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 2,418,138,796    3,021,030,701    2,053,237,349    
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รายการท่ีไม่กระทบเงินสด 
ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
 
กลุ่มบริษัทไดม้าซึ่งอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์สิทธิการเช่า และสิทธิการใช้สินทรพัยใ์นราคาทุน
เป็นจา นวนเงินรวม 7,834.0 ลา้นบาท (2561: 9,587.7 ลา้นบาท) ซึ่งในจ านวนนีก้ลุ่มบริษัทไดม้าโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวน
เงินรวม 7,191.8 ลา้นบาท (2561: 8,759.3 ลา้นบาท) และตน้ทุนการกูยื้มที่เก่ียวข้องกับการไดม้าของสินทรัพยจ์ านวนเงิน
รวม 82.3 ลา้นบาท (2561: 93.4 ลา้นบาท) และคงคา้งเป็นเจา้หนีผู้ร้บัเหมาก่อสรา้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน
เงินรวม 584.3 ลา้นบาท (2561: 735.0 ลา้นบาท)  

บริษัทไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์สิทธิการเช่าและสิทธิการใชสิ้นทรพัยใ์นราคาทุนเป็น
จ านวนเงินรวม 2,263.8 ลา้นบาท (2561: 1,854.6 ลา้นบาท) ซึ่งในจ านวนนีบ้ริษัทไดม้าโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 
1,645.8 ลา้นบาท (2561: 1,347.1 ลา้นบาท) และตน้ทุนการกู้ยืมที่เก่ียวขอ้งกับการ ไดม้าของสินทรพัยจ์ านวนเงินรวม 6.1 
ลา้นบาท (2561: 56.3 ลา้นบาท) และคงคา้งเป็นเจา้หนีผู้้รับเหมาก่อสรา้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 
600.4 ลา้นบาท (2561: 451.2 ลา้นบาท)  

กลุ่มบริษัทไดม้ีการก่อสรา้งโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพัฒนาในราคาทุนเป็นจ านวนเงินรวม 635.6 ล้านบาท 
(2561: 2,595.4 ล้านบาท) ซึ่งในจ านวนนี ้ กลุ่มบริษัทได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 457.8 ล้านบาท (2561: 
1,362.1 ลา้นบาท) โอนจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นจ านวนเงินรวม 259.5 ลา้นบาท 
(2561: 934.9 ลา้นบาท) ตน้ทุนการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกับการไดม้าของสินทรัพยจ์ านวนเงินรวม 82.1 ลา้นบาท (2561: 90.3 
ลา้นบาท) และคงคา้งเป็นเจ้าหนีก้ารคา้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 177.7 ลา้นบาท (2561: 208.1 ลา้น
บาท) 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

ณ 31 ธันวาคม 2560 2561 2562 

LIQUIDITY RATIO        
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91  0.62  0.78  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.47  0.18  0.21  
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารคา้ถัวเฉล่ีย(5) (เท่า) 23.13  22.44  24.48  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วัน) 16  16  15  

PROFITABILITY RATIO        
อตัราก าไรขัน้ตน้(1) (5)  (%) 52.98% 52.89% 52.53% 
อตัราก าไรสุทธิ(1) (5)  (%) 31.03% 30.06% 29.36% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น(2) (3)  (%) 23.84% 17.59% 17.03% 

EFFICIENCY RATIO        
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (3) (%) 12.05% 7.95% 7.08% 

FINANCIAL POLICY RATIO        
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถ้ือหุน้  (เท่า) 0.89  1.18  1.11  
อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนผูถ้ือหุน้(4)  (เท่า) 0.07  0.37  0.37  
อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 46% 44% 50% 

 

หมายเหตุ:   
(1) อัตราก าไรขัน้ตน้และอัตราก าไรสุทธิ ไม่รวมรายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ้ื่นทีม่ิไดเ้กิดขึน้เป็นประจ า 
(2) อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ไม่รวมส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัย่อย 
(3) อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ไม่รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม) และอัตราผลตอบแทนสนิทรพัย ์ค านวณจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 12 เดือน 
(4) หนีส้ินสุทธิที่มีภาระดอกเบีย้ ไม่รวมเงินกูยื้มจากกิจการที่เก่ียวขอ้ง หลงัหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 
(5) ปี 2561 มีการปรบัวิธบีนัทึกรายไดก้ารใหเ้ช่าและบริการ รายไดจ้ากศูนยอ์าหาร และรายไดอ้ื่น ตามที่เปิดเผยในงบการเงินประจ าปี 2562 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
 

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอ้ยละ 2.4 ชะลอตัวลงจากปี 2561 ที่ขยายตัวรอ้ยละ 4.2 เป็นผลจากการส่งออกหด
ตวัรวมถึงการแข็งค่าของเงินบาท เนื่องมาจากจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้จากผลกระทบของสงคราม
การคา้ (Trade War) ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวม อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัคงมีแรงขบัเคล่ือนจากปัจจัย
ดงัต่อไปนี ้1) การท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตวัขึน้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลงั 2) การใชจ้่ายและการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานของ
รฐัยังขยายตัว แม้ว่าจะชะลอลงจากความล่าช้าในการจดัตั้งรัฐบาลและการรอประกาศใช้งบประมาณปี  2563 3) การ
บริโภคภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวจากมาตรการของภาครัฐที่กระตุ้นการใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ส าหรบัปัจจยักดดนัการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทัง้ภายนอกและภายในประเทศ อาทิ สงคราม
การคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจีนยังไม่มีขอ้สรุป ส าหรับปี 2563 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต ่ากว่าศักยภาพ โดย
คาดว่าจะขยายตัวในกรอบร้อยละ  1.5-2.5 เนื่องจากการส่งออกยังไม่ฟ้ืนตัวประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งและ
ผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  2019 (COVID-19) ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าจะมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจไทย  
และล่าสดุไดล้ดอตัราดอกเบีย้นโยบายมาอยู่ที่รอ้ยละ 1.0 เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและรกัษาเสถียรภาพระบบการเงินต่อไป 

บริษัทฯ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 มีรายไดร้วม 38,403 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.7 จากปีก่อน และ
ก าไรสทุธิ 11,738 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.7 จากปีก่อน จากการเติบโตจากธุรกิจศูนยก์ารคา้เป็นหลัก โดยเฉพาะการ
เติบโตของรายได้จากศูนยก์ารค้าเดิม (Same-Store Rental Revenue Growth) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับบริหาร
จดัการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่รวมรายการที่มิไดเ้กิดขึน้ประจ า บริษัทฯ มีรายไดร้วม
เติบโตรอ้ยละ 9.0 และก าไรสทุธิเติบโตรอ้ยละ 7.4 จากปีก่อน 

บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรา้งรายได้ ทั้งจาก
การเปิดศูนยก์ารค้าใหม่ การปรับปรุงศูนย์การคา้ที่เปิดด าเนินการอยู่แลว้ และธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอื่นตาม
แผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบผสม เช่น โครงการที่พกัอาศัยรวมถึงการศึกษาโอกาสเขา้ซือ้กิจการ (M&A) 
ที่น่าสนใจและให้ผลตอบแทนที่ดี ควบคู่กับการบริหารตน้ทุนการด าเนินงานและค่าใชจ้่ายในการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการท ารายการให้เช่าสินทรัพยเ์พิ่มเติมอีก  4 แห่ง รวมถึงการต่ออายุสิทธิการเช่าของ
เซ็นทรัล พระราม 2 ใหแ้ก่ CPNREIT โดยมีมูลค่ารายการสงูสดุไม่เกิน 48,560 ลา้นบาท ตามที่ข่าวแจง้ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยปัจจุบันบริษัทฯ บริหารจัดการศูนยก์ารคา้ 34 แห่ง มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิ
รวม 1.8 ลา้นตร.ม. รวมถึงมีอตัราการเช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ในประเทศเฉล่ีย ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 93 
 

เหตุการณส์ าคัญในปี 2562 

การพัฒนาศูนยก์ารค้าใหม่เพ่ือเป็นศูนยร์วมแห่งการใช้ชีวิต (Center of Life) 

• เปิดตัวศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (Central i-City) เป็นศูนยก์ารค้าแห่งแรกในต่างประเทศ โดยเร่ิม
ให้บริการบางส่วนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็น
การร่วมลงทุนกับกลุ่มไอ-เบอรฮ์าด (i-Berhad) ผู้น าดา้นธุรกิจอสงัหาริมทรพัยข์องประเทศมาเลเซียในสดัส่วน
รอ้ยละ 60 และ 40 ตามล าดบั ตัง้อยู่บนท าเลศักยภาพสูงในโครงการ ไอ-ซิตี ้อัลตราโพลิส (i-City Ultrapolis) 
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ในเมืองชาหอ์ลัม รัฐสลังงอร ์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพยรู์ปแบบผสมขนาดใหญ่ 
ซึ่งไดร้บัความนิยมจากผูม้าใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เป็นอย่างดี ณ สิน้ปี 2562 อตัราการเช่าพืน้ที่อยู่ที่รอ้ยละ 83 

• เซ็นทรัล  ภู เก็ต  ฟลอเรสต้ า  ยกระดับความเป็น  The Magnitude of Luxury & Leisure Resort 
Shopping Destination โดยเปิดให้บริการ “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” (TRIBHUM: The Mystic of Three 
Worlds) เป็นธีมพารค์รูปแบบ 3 มิติอินเตอรแ์อ็กทีฟแห่งแรกของโลก ภายใตแ้นวคิดการเป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวของโลก  (The World’s Must Visit Destination in Thailand) และยังเปิดโซนลักซูรีโดย
รวบรวมที่สดุของความหรูหราจากแบรนดช์ั้นน าระดบัโลก นอกจากนี ้ยงัเปิดตวัพิพิธภัณฑ์สัตวน์ า้ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย “AQUARIA Phuket” ภายในยังมี Andasi รา้นอาหารใต้น า้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบารใ์ตน้ ้า
แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะท าให้เมืองภูเก็ตสมบูรณ์แบบเทียบชัน้เมืองตากอากาศชายทะเลของโลกและ
เป็นจุดหมายปลายทางทางการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความหรูหราและการพักผ่อนหย่อนใจ
เขา้ดว้ยกัน 

• เปิดตัวศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล วิลเลจ (เฟสแรก) เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2562 เป็นศูนยก์ารคา้รูปแบบลักซูรี
เอาทเ์ล็ตระดบัโลกแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นศูนยก์ารคา้ล าดบัที่ 34 ของบริษัทฯ บนท าเลที่ดีที่สดุใกล้
สนามบินสุวรรณภูมิ รองรบัทัง้ลกูคา้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมกว่า 130 
รา้นคา้ มีจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมศูนยก์ารค้าเฉล่ียกว่า  17,000 คนต่อวัน ซึ่งในเฟสแรกนั้นไดเ้ปิดพื ้นที่ให้เช่า
ประมาณ 20,000 ตร.ม. ณ สิ้นปี  2562 อัตราการเช่าพื ้นที่อยู่ที่ร้อยละ  96 จากความส าเร็จในการเปิดตัว
เซ็นทรัล วิลเลจ บริษัทฯ ไดผ้นึกพันธมิตรระดับโลกอย่างบริษัท Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. (“MEA”) 
เข้าร่วมทุน โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ผ่านการเข้าซือ้หุ้นในบริษัท  ซีพีเอ็น วิลเลจ จ ากัด เมื่อ 26 พฤศจิกายน 
2562 คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 30 ดว้ยมูลค่าเข้าท ารายการกว่า 1 พนัลา้นบาท โดย MEA ถือว่าเป็นผู้
ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจศูนย์การคา้ในรูปแบบลักซูรีเอาทเ์ล็ตในญ่ีปุ่ น  ซึ่งสามารถน า
ความรูแ้ละประสบการณ์มาต่อยอดในการด าเนินธุรกิจจะช่วยยกระดบัเซ็นทรลั วิลเลจ เป็นผูน้  าลกัซูรีเอาทเ์ล็ต
ในภูมิภาคอาเซียนไดอ้ย่างแทจ้ริง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของสินทรัพย ์ (Asset Enhancement Initiatives) 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพยท์ี่ด าเนินการแลว้เพื่อเพิ่มมลูค่าให้กับลกูคา้ รา้นคา้ สงัคม และเป็นการ
รกัษารายไดจ้ากการด าเนินงานปกติ เพื่อน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้นินการ
ปรบัปรุงศูนยก์ารคา้ดงัต่อไปนี ้

• การปรับปรุงศูนยก์ารค้าเดิมท่ีทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2562 ประกอบดว้ย 1) เซ็นทรลั เชียงราย ปัจจุบัน
ปรับปรุงเสร็จแล้ว โดยเปิดตัวโซน Food Park และกาดหลวง 2) เซ็นทรัล ชลบุรี ปรับปรุงพื ้นที่เสร็จแล้ว
น าเสนอ Destination Concept ในศูนยก์ารค้า อาทิ Food Destination และ Co-working Space เป็นตน้ 3) 
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ปรับปรุงพื ้นที่เสร็จแล้ว  โดยปรับร้านค้าเดิมให้เป็น Destination Concept ใหม่ และ
ปรบัปรุงทางเข้าศูนยก์ารคา้ให้เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพรา้ว  และปรบัปรุงพื ้นที่บริเวณชั้น 4 เป็น
โซนรา้นอาหาร 

• การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมในปี 2562 และจะทยอยแล้วเสร็จในปี 2563 ประกอบดว้ย 1) เซ็นทรัล 
ภูเก็ต เฟสติวัล ไดป้รบัปรุงพืน้ที่เดิมของห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเป็นพืน้ที่เช่าเสร็จแลว้บางส่วน  โดยมีรา้นคา้
ทยอยเข้ามาตกแต่งและเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง  และ 2) เซ็นทรัล พัทยา ปรับปรุง Food Park เดิมเสร็จ
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แลว้แต่อยู่ระหว่างการปรบัปรุง International Food Park เพื่อน าเสนอรา้นอาหารใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกคา้ชาว
ไทยและต่างชาติ 

การลงทุนเพ่ือกระจายแหล่งรายได้ใหม่ (Income Diversification) 

บริษัทฯ มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศกัยภาพการเติบโตที่สูงใหเ้ป็นแรงขบัเคล่ือนการเติบโตของธุรกิจ พรอ้ม
กับเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้งรายไดข้องบริษัทฯ  ให้มีความหลากหลาย และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโต
อย่างยั่งยืนโดยในปี 2562 บริษัทฯ มีความคืบหนา้ที่ส าคญัในการลงทุนธุรกิจใหม่ดงัต่อไปนี ้

• การลงทุนในธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (“Grab”) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
เชียงใหม่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดเ้ข้าลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในบริษัท Porto Worldwide 
Limited (“Porto”) เพื่อลงทุนในธุรกิจ Grab ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางธุรกิจและสนบัสนุนการเติบโตให้แก่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจและ
เพิ่มจ านวนผูม้าใช้บริการในศูนยก์ารคา้ และมีบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ
รา้นคา้ที่อยู่ภายในศูนยก์ารคา้อีกดว้ย 

• เปิดตัว Common Ground โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space) แห่งแรกในประเทศไทย ที่อาคาร
ส านักงาน จี ทาวเวอร์ (G Tower) พระราม 9 ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล  พระราม 9 ดว้ย
พื ้นที่ เช่ากว่า 4,500 ตร.ม. โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ  และกลุ่มบริษัท  Common Ground จาก
ประเทศมาเลเซีย  ผสมผสานการท างานกับการใช้ชีวิตใกล้ศูนย์การค้า  โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัว 
Common Ground อีกหนึ่งสาขา ซึ่งอยู่ในอาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ซึ่งอยู่ในบริเวณ
เดียวกับศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด ์ในปี 2563 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบผสม (Mixed-use Development) 

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบผสม  ที่มีทัง้โครงการที่พักอาศยั อาคารส านกังาน 
และโรงแรมอยู่ในโครงการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนยก์ารคา้ซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ผสมผสานกับการ
ออกแบบที่ทันสมัย และตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ทุกกลุ่ม โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีความคืบหน้าที่ส าคัญใน
โครงการอสงัหาริมทรพัยแ์บบผสมดงัต่อไปนี ้

• การลงทุนในบริษัท เบยว์อเตอร์ จ ากัด (“เบยว์อเตอร์”) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้
หุน้สามญับริษัท เบยว์อเตอร ์จ ากัด จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในสดัส่วนการถือหุน้รอ้ย
ละ 50 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของเบยว์อเตอร ์โดยการลงทุนครัง้นีจ้ะช่วยเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขันและเพิ่มฐานรายไดใ้นการเติบโต เนื่องจากเบยว์อเตอรถื์อกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน
ซึ่งเป็นที่ดินที่มีศกัยภาพในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยแ์บบผสมในอนาคต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการและลดความเส่ียงในการเขา้มาถือหุน้ของบุคคลอื่น 

• การร่วมมือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2562 บริษัทฯ ไดจ้ดัตั้งบริษัท ซีพีเอ็น แอนด ์เอชเคแอล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท
เอชเคแอล (ไทยดีเวลลอปเม้นท)์ จ ากัด (HKL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มฮ่องกงแลนด์ เพื่อร่วมมือกันศึกษา
แนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสมแห่งหนึ่งในประเทศไทย  โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนถือ
ครองรอ้ยละ 51 และ HKL มีสดัส่วนถือครองรอ้ยละ 49 ในบริษัทร่วมดงักล่าว ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

• การพัฒนาและบริหารโครงการท่ีพักอาศัย 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  การวิเคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ  

 

14-4 

 

- โครงการที่พักอาศัยที่สรา้งเสร็จและโอนให้แก่ลูกค้าแล้วจ านวน  7 แห่ง ได้แก่ เอสเซ็นท์ ระยอง 
เชียงใหม่ และขอนแก่น ที่โอนห้องให้แก่ลูกคา้แลว้ทั้งหมด ส่วนเอสเซ็นท  ์วิลล ์เชียงใหม่ เอสเซ็นท ์
วิลล ์เชียงราย เอสเซ็นท ์นครราชสีมา และฟิล พหล 34 ที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จและอยู่ระหว่างการโอนให้
ลกูคา้ 

- โครงการที่พักอาศัยที่เปิดจองแลว้และอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง  จ านวน 3 แห่ง ประกอบดว้ย 1) เอส
เซ็นท ์อุบลราชธานี มียอดจองรอ้ยละ 80 และคาดว่าจะก่อสรา้งเสร็จและพรอ้มโอนภายในปี 2563 
2) เอสเซ็นท ์พารค์วิลล ์เชียงใหม่ มียอดจองรอ้ยละ 50 และคาดว่าจะก่อสรา้งเสร็จและพรอ้มโอน
ภายในปี 2563 และ 3) นิยาม บรมราชชนนี เป็นโครงการบา้นเด่ียวบนถนนบรมราชชนนี ที่ไดเ้ปิดตัว
ไปเมื่อปลายปี 2561 โดย ณ  สิ้นปี  2562 ได้มีการโอนบ้านให้ลูกค้าแล้วทั้งหมด  5 ยูนิต และอยู่
ระหว่างการก่อสรา้งและตกแต่งจ านวนยูนิตเพิ่มเติมเพื่อรองรบัอุปสงคใ์นอนาคต 

ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence) 

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่ งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ 
DJSI) ประจ าปี 2562 ในกลุ่มดัชนียั่งยืนระดับโลก (DJSI World) เป็นปีที่สองติดต่อกัน (ปี 2561-2562) โดยบริษัทฯ 
เป็นบริษัทแห่งเดียวในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละเป็นหนึ่งในสิบสองบริษัทของประเทศไทยที่ไดร้บัคดัเลือกให้อยู่ใน
กลุ่มระดับโลกนี ้รวมถึงในกลุ่มดชันีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่หก (ปี 2557-2562) สะทอ้นให้
เห็นถึงปรชัญาการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ค านึงถึงส่วนรวม ส่ิงแวดลอ้ม และผู้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงการมี
ส่วนร่วมที่จะช่วยขบัเคล่ือนสงัคมและชุมชนอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ตารางที่ 1 สรุปพืน้ที่ใหเ้ช่าและอตัราการเช่าพืน้ที่ 

 
1 สินทรพัยท์ี่อยู่ภายใต ้CPNREIT ประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ เซ็นทรลั พระราม 2 เซ็นทรลั พระราม 3 เซ็นทรลั ป่ินเกลา้  
  (รวมถึงอาคารส านักงาน ป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์เอ และ บี) เซ็นทรลั เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ และเซ็นทรลั พัทยา 
2 สินทรพัยท์ี่อยู่ภายใต ้CPNCG ประกอบดว้ยอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์
3 อัตราการเช่าพืน้ที่ของธุรกิจโรงแรมเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการเขา้พักในแต่ละไตรมาส 
4 โครงการเซ็นทรลั ภูเก็ต ประกอบดว้ย เซ็นทรลั ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ และเซ็นทรลั ภูเก็ต เฟสติวัล ซึ่งนับเป็น 1 โครงการ 

 

ภาพรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีศูนยก์ารคา้ภายใตก้ารบริหารงานรวม 34 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
15 โครงการ ต่างจังหวัด 18 โครงการ และต่างประเทศ 1 โครงการ) ศูนยอ์าหาร 30 แห่ง อาคารส านักงานให้เช่า 7 อาคาร 
โรงแรม 2 แห่ง และโครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย  ประกอบดว้ย โครงการแนวสูง 7 โครงการ ขายและโอนทั้งหมดแล้ว 3 
โครงการ สรา้งเสร็จและอยู่ระหว่างโอน 4 โครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการและโครงการแนวราบ 1 โครงการ 
ซึ่งนบัรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่ไดโ้อนไปยงั CPNREIT และ CPNCG แลว้ 
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ณ สิน้ปี 2562 อัตราการเช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ในประเทศของบริษัทฯ เฉล่ียที่รอ้ยละ 93 เท่ากันกับช่วงปีก่อน โดยศูนยก์ารคา้
ส่วนใหญ่สามารถรักษาอัตราการเช่าพืน้ที่ให้อยู่ในระดับสูงได้ แม้จะไดร้บัผลกระทบระยะสั้นบางส่วนจากศูนยก์ารคา้ที่อยู่
ระหว่างการปรับปรุงก็ตาม อย่างไรก็ดี ศูนยก์ารคา้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงจะทยอยแลว้เสร็จภายในปี  2563 ซึ่งจะท าให้
อตัราการเช่าพืน้ที่ปรบัตัวเพิ่มขึน้ต่อไปในอนาคต หากรวมศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ไอ-ซิตี ้ที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อเดือน
มิถุนายน 2562 อัตราการเช่าพืน้ที่ศูนยก์ารค้าทั้งหมดเฉล่ียเท่ากับรอ้ยละ  93 โดยภาพรวมอัตราการเช่าพืน้ที่ศูนยก์ารค้า
เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนที่รอ้ยละ 91 โดยศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ไอ-ซิตี ้มีอตัราการเช่าพืน้ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

รายไดจ้ากการเช่าและบริการของศูนยก์ารคา้เดิม ในปี 2562 เติบโตรอ้ยละ 3.4 จากปีก่อน โดยภาพรวมของศูนยก์ารคา้ยงัมี
อัตราการเติบโตของรายไดค่้าเช่าและบริการเป็นไปตามเป้าหมายโดยตัวเลขดังกล่าวไม่นับรวม 1) ศูนยก์ารคา้ใหม่ที่เปิด
ด าเนินการในปี 2561 ไดแ้ก่ เซ็นทรลั ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ 2) ศูนยก์ารคา้ใหม่ที่เปิดด าเนินการในปี 2562 ไดแ้ก่ เซ็นทรลั ไอ-ซิตี ้
และเซ็นทรลั วิลเลจ 3) ศูนยก์ารคา้ที่มีการปรับปรุงในปี 2561 และ 2562 ไดแ้ก่ เซ็นทรัลเวิลด ์เซ็นทรัล ลาดพรา้ว เซ็นทรัล 
ชลบุรี เซ็นทรลั เชียงราย เซ็นทรลั ภูเก็ต เฟสติวลั และเซ็นทรลั พทัยา 

สรุปผลการด าเนินงาน GLAND 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหาร ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 GLAND มีสินทรัพย์ที่
ด าเนินการแล้วประกอบด้วย 1) อาคารส านักงานให้เช่า 3 อาคาร (อัตราการเช่าพื ้นที่รวมร้อยละ 96) ซึ่งนับรวมอาคาร
ส านกังาน 2 โครงการที่ไดโ้อนไปยงั GLANDRT 2) โครงการที่พกัอาศัยเพื่อขาย 1 โครงการ (รวม 1,991 ยูนิต โดยปัจจุบันมี
จ านวนรอขายและโอนอยู่ 24 ยูนิต) 3) พืน้ที่คา้ปลีกให้เช่าในอาคารส านักงานและที่พักอาศัยรวมกัน  25,944 ตร.ม. (อัตรา
การเช่าพื ้นที่รวมรอ้ยละ 65) และ 4) ที่ดินยังไม่ไดพ้ัฒนาอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงส าหรับพัฒนาโครงการรูปแบบ
ผสม และอีก 2 แปลงส าหรับพัฒนาโครงการที่พักอาศัย โดยบริษัทฯ รับรูผ้ลการด าเนินงานของ GLAND ตั้งแต่วันที่ 13 
กันยายน 2561 เป็นตน้ไป 

ในปี 2562 บริษัทฯ รับรูผ้ลการด าเนินงานของ GLAND ที่ไม่รวมรายการที่มิไดเ้กิดขึน้เป็นประจ า โดยมีรายไดร้วม 1,791 
ลา้นบาท และก าไรสุทธิ 312 ลา้นบาท (งวดไตรมาส 4 ปี 2562 มีรายไดร้วม 599 ลา้นบาทและก าไรสุทธิ 110 ลา้นบาท) ซึ่ง
แตกต่างจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ GLAND เนื่องจากบริษัทฯ มีการบันทึกมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ซึ่ง
เทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่ GLAND บนัทึกไว ้ณ วนัที่เขา้ซือ้กิจการ จึงส่งผลให้ค่าเส่ือมและการตดัจ าหน่าย ซึ่งเป็นตน้ทุน
หลกัในการด าเนินงานของ GLAND ที่บริษัทฯ รบัรูน้ัน้สงูกว่าค่าเส่ือมและตัดจ าหน่ายที่ GLAND บนัทึกตามตน้ทุนเดิม 

รายการท่ีมิได้เกิดขึน้เป็นประจ า 

บริษัทฯ มีรายการที่มิไดเ้กิดขึน้เป็นประจ าในช่วงปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ดงัต่อไปนี ้

• ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทฯ ไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“DTC”) จ านวน 
42.5 ล้านหุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 5.0 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและช าระแลว้ทั้งหมดในราคาหุ้นละ  12 บาท 
ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือครองหุน้ DTC ลดลงจากรอ้ยละ 22.58 เป็นรอ้ยละ 17.58 และมีการบันทึกก าไร
จากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในรายไดอ้ื่นจ านวน 44.8 ลา้นบาท 

• ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ บันทึกส ารองค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานจากการประมาณการเงินชดเชย
เกษียณอายุจ านวน 116 ลา้นบาท รวมถึงมีการบันทึกปรับปรุงค่าใช้จ่ายย้อนหลงัของ GLAND ประมาณ 15 
ลา้นบาท โดยรายการดงักล่าวถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
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• ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทฯ ไดข้ายหุ้นในบริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จ ากัด ให้กับ Mitsubishi Estate Asia Pte. 
Ltd. (“MEA”) เพื่อร่วมลงทุนในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุ้น
สามญัทัง้หมด โดยมีการบนัทึกก าไรก่อนหกัภาษีในรายไดอ้ื่นจ านวน 254 ลา้นบาท 

• ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการปรับปรุงทางบัญชีส าหรับการบันทึกค่าเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 
ตามสัญญาฉบับเดิม จ านวน 393 ลา้นบาท โดยบนัทึกเป็นรายไดอ้ื่นเนื่องจากบริษัทฯ ไดข้ยายระยะเวลาการ
เช่าที่ดินและท าสัญญาเช่าที่ ดินฉบับใหม่  มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดปี 2598 และปี  2603 
(บางส่วน) 

รายได้รวม 

ในปี  2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม  38,104 ล้านบาท  เพิ่มขึ ้นร้อยละ  9.0 จากปีก่อน  โดยรายได้รวมของบริษัทฯ  มี
องคป์ระกอบที่ส าคญัดงัต่อไปนี ้

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 

บริษัทฯ มีการจัดประเภทรายการใหม่ โดยมีการปรบัปรุงการบันทึกระหว่างรายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการกับรายได้
อื่น ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดของจ านวนที่ปรับปรุงในปี 2561 ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ 39 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการให้เช่าและใหบ้ริการจ านวน 31,843 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 9.7 จากปีก่อน แม้ว่า
ไดร้ับผลกระทบจากการปรบัปรุงศูนยก์ารคา้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงก็ตาม  โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้มีสาเหตุหลักมาจาก
ปัจจยัดงันี ้

• รายไดจ้ากศูนยก์ารคา้ใหม่ที่เปิดด าเนินการ ไดแ้ก่ 1) เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ เปิดใหบ้ริการในเดือน
กันยายน 2561 2) เซ็นทรลั ไอ-ซิตี ้เปิดใหบ้ริการในเดือนมีนาคม 2562 และ3) เซ็นทรัล วิลเลจ เปิดใหบ้ริการ
ในเดือนสิงหาคม 2562 

• ผลประกอบการที่ดีขึน้ของศูนยก์ารคา้ที่ปรบัปรุงใหญ่และทยอยเปิดใหบ้ริการในปี 2561 และ 2562 ไดแ้ก่ 
เซ็นทรลัเวิลด ์เซ็นทรลัเชียงราย เซ็นทรัล ชลบุรี และเซ็นทรลั ลาดพรา้ว 

• ผลประกอบการของศูนยก์ารคา้เดิมที่เติบโตขึน้อย่างโดดเด่นเช่น เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล อีสตว์ิลล ์
เซ็นทรลั มหาชยั เซ็นทรัล นครศรี เซ็นทรลั เวสตเ์กต เซ็นทรลั เชียงใหม่ เซ็นทรลั พิษณุโลก และเซ็นทรัล 
พระราม 9 เป็นตน้ 

รายได้จากการให้บริการศูนยอ์าหาร 

เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS 15) เร่ืองรายไดท้ี่ท าสญัญากับลูกคา้ มีผลบังคับใชต้ั้งแต่
วนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป บริษัทฯ จึงปรบัปรุงการรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้
ไป เพื่อให้สะท้อนลักษณะการประกอบธุรกิจการให้บริการศูนย์อาหาร  และปรับปรุงข้อมูลของปีก่อน  เพื่อการ
เปรียบเทียบที่เหมาะสม 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการศูนยอ์าหารจ านวน 851 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 16.2 จากปีก่อน โดย
รายไดท้ี่เพิ่มขึน้มาจาก 
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• ศูนยอ์าหารใหม่ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ และเซ็นทรัล วิลเลจ รวมถึงศูนยอ์าหารที่ปรับปรุงใหม่และเปิด
ใหบ้ริการในปี 2562 ที่เซ็นทรลัเวิลด ์เซ็นทรลั พระราม 3 เซ็นทรลั เชียงราย และเซ็นทรลั ชลบุรี 

• ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของศูนยอ์าหารเดิมในศูนยก์ารค้าทั้งในกรุงเทพฯ  และต่างจังหวัด อาทิ เซ็นทรัล 
แจ้งวัฒนะ เซ็นทรลั ป่ินเกลา้ เซ็นทรลั นครศรี เซ็นทรลั อุบล เซ็นทรลั ระยอง เซ็นทรลั ขอนแก่น และเซ็นทรัล 
พิษณุโลก 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯ ไดป้รบัวิธีการรบัรูร้ายไดค่้าบริการในปี 2562 เป็นตน้ไป จากเดิมบนัทึกเป็นรายไดส้ทุธิ เป็นรับรูร้ายไดค่้าบริการ
เต็มจ านวนในรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม และรับรูใ้นตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรมเมื่อมีการจ่ายให้กับ
พนักงาน ท าให้รายได้และตน้ทุนเพิ่มขึน้  ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ ไดป้รับปรุงรายการดังกล่าวโดยบันทึกรายได้เต็ม
จ านวนในไตรมาส 4 ปี 2561 

ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ  โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงแรมจ านวน 1,121 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 7.2 จากปีก่อน เป็นผลจากการปรับวิธีการรับรูร้ายไดด้ังกล่าวข้างต้น 
ในขณะที่ผลการด าเนินกิจการโรงแรมปรับตัวลดลง อัตราการเข้าพักเฉล่ียของโรงแรมฮิลตัน  พัทยา อยู่ที่รอ้ยละ 89 
ลดลงจากรอ้ยละ 93 ในปีก่อนหนา้ โดยหลกัมาจากภาวะการท่องเที่ยวโดยรวมที่ซบเซาลง อตัราการเขา้พักเฉล่ียโรงแรม
เซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์อุดรธานี อยู่ที่รอ้ยละ 71 ลดลงจากรอ้ยละ 75 ในปีก่อนหน้า ในขณะที่ราคาหอ้งพัก
เฉล่ียในโรงแรมทัง้สองแห่งไดป้รบัตวัลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเพียงเล็กนอ้ย 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 2,904 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.2 จากปีก่อน เป็นผลมา
จากการโอนอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึน้ โดยหลกัมาจากโครงการคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่ (แห่งที่ 2) เชียงราย นครราชสีมา ฟิล 
พหล 34 และเบ็ล แกรนด ์พระราม 9 ในกรุงเทพฯ รวมถึงโครงการบา้นเด่ียวนิยาม บรมราชชนนี โดยบริษัทฯ สามารถโอน
และรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามแผนที่วางไว ้

ต้นทุนรวม 

ในปี  2562 บริษัทฯ มีต้นทุนรวม  18,086 ล้านบาท  เพิ่มขึ ้นร้อยละ  9.9 จากปีก่อน  โดยต้นทุนรวมของบริษัทฯ  มี
องคป์ระกอบที่ส าคญั ดงัต่อไปนี ้

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย  และรักษาความสะอาด 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค่าซ่อมแซม ค่าเบีย้ประกัน และภาษีโรงเรือน
ของทรพัยสิ์นที่ครอบครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า 
 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 15,481 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.5 จากปีก่อน โดยรวมเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการทั้งปีโดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจยัดังนี ้ 
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• ตน้ทุนการด าเนินการและค่าเส่ือมราคาของศูนยก์ารคา้เปิดใหม่และศูนยก์ารคา้ที่ปรับปรุงใหม่ในช่วงปี 2561 
ถึงปี 2562ไดแ้ก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี ้เซ็นทรลั วิลเลจ เซ็นทรลัเวิลด ์เซ็นทรัล เชียงราย 
เซ็นทรลั ชลบุรี เซ็นทรลั ลาดพรา้ว และเซ็นทรลั พทัยา เป็นตน้ 

• ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็นตน้ทุนหลัก (คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ) ไดม้ี
การปรับตวัเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากอัตราเฉล่ียค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ไดป้รับตัว
สูงขึน้จากปีก่อนในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง  โดยบริษัทฯ  ยังคงมาตรการประหยัดพลังงานที่มี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคในส่วนของศูนยก์ารคา้เดิมลดลงประมาณรอ้ยละ  0.6 
จากปีก่อน 

• ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาและค่าใชจ้่ายบุคลากรเพิ่มขึน้จากการเปิดศูนยก์ารคา้ใหม่ 

ต้นทุนบริการศูนยอ์าหาร 

บริษัทฯ ไดป้รับปรุงการบันทึกตน้ทุนจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมตั้งแต่ปี  2562 เป็นตน้ไป เพื่อให้เป็นไปตาม TFRS 15 
เช่นเดียวกับรายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนบริการศูนยอ์าหารเท่ากับ 394 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.6 จากปีก่อน โดยเพิ่มขึน้ไปในทิศทาง
เดียวกันกับการเติบโตของรายไดจ้ากการให้บริการศูนยอ์าหาร  ตน้ทุนที่เพิ่มสูงขึน้มาจากศูนยอ์าหารที่เปิดใหม่ในปี  2561 
และ 2562 ไดแ้ก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตา้ และเซ็นทรลั วิลเลจ และศูนยอ์าหารที่ปรับปรุงแลว้เสร็จ ไดแ้ก่ เซ็นทรัลเวิลด ์
เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล เชียงราย เซ็นทรัล ชลบุรี และเซ็นทรัล พัทยา ซึ่งบริษัทฯ บริหารศูนยอ์าหารเดิมที่อยู่ในโซน 
Food Destination ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และรกัษาตน้ทุนใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯ ไดป้รับวิธีการรับรูร้ายไดค่้าบริการในปี 2562 เป็นตน้ไป จากเดิมบันทึกเป็นรายไดส้ทุธิ ท าใหร้ายไดแ้ละตน้ทุน
เพิ่มขึน้ ส าหรบัปี 2561 บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงรายการดงักล่าวโดยบนัทึกตน้ทุนเต็มจ านวนในไตรมาส 4 ปี 2561 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมจ านวน 379 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.5 จากปีก่อน เป็นผล
จากการปรับวิธีการรับรู้รายได้ค่าบริการดังกล่าวข้างต้น  และทั้งสองโรงแรมมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้ในส่วนของหอ้งพกัและอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์

ในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์จ านวน 1,833 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 17.1 จากปีก่อน ซึ่ง
สอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรพัยท์ี่กล่าวไว้ก่อนหนา้นี ้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลางและผู้บริหาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเคร่ืองใช้
ส านักงานและของใช้สิน้เปลือง ค่าเช่าโรงแรม ฮิลตัน พัทยา ที่จ่ายให้ CPNREIT ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรกึษาต่าง ๆ 
รวมถึงค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงานและสินทรพัยข์องโรงแรม 
 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี  2562 เท่ากับ  6,708 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.7 จากปีก่อน  เป็นผลจาก
ค่าใชจ้่ายบุคลากรที่เพิ่มขึน้ตามขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  รวมถึงค่าเช่าที่บริษัทฯ จ่าย
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ให้กับ  CPNREIT ในฐานะผู้เช่าช่วงโรงแรม  ฮิลตัน  พัทยา และมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจ  GLAND 
ภายหลังจากการเข้าซือ้กิจการในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นตน้มา แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารค่าใช้จ่ายการ
บริหารอย่างมีประสิทธิผลและสอดคลอ้งกับรายไดท้ี่เติบโตขึน้ท าให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายไดร้วมอยู่ที่
รอ้ยละ 17.6 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 17.4 จากปีก่อนหนา้เพียงเล็กนอ้ย 

อัตราก าไรข้ันต้นและอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีอัตราก าไรขัน้ตน้ไม่รวมรายไดอ้ื่นส าหรบัปี 2562 รอ้ยละ 50.7 ลดลงจากรอ้ยละ 51.2 ในช่วงปีก่อนหนา้ และมี
อตัราก าไรจากการด าเนินงานรอ้ยละ 35.2 ลดลงจากรอ้ยละ 35.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

อัตราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจให้เช่าและบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ที่รอ้ยละ 51.4 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 51.3 
ในช่วงปีก่อนหน้าจากการบริหารจัดการตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  หากเปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นตน้ของศูนยก์ารคา้
เดิม (Same Store Gross Profit Margin) เติบโตรอ้ยละ 1.9 จากปี ขณะที่อตัราก าไรจากการด าเนินงานของศูนยก์ารคา้
เดิม (Same Store Operating Profit Margin) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.0 จากปีก่อน จากการที่บริษัทฯ ควบคุมตน้ทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังมุ่งมั่นที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจากการปฏิบัติตามมาตรการลด
ตน้ทุนต่าง ๆ เพื่อรกัษาอตัราก าไรจากการด าเนินงานให้ไดต่้อไป 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากับ 11,621 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.4 จากปีก่อน โดยมาจากรายไดจ้ากการให้เช่า
และให้บริการศูนย์การค้าที่ เติบโตอย่างโดดเด่น  และการบริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประกอบกับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ที่เพิ่มขึน้  แม้ตน้ทุนทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
เนื่องจากมีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สงูขึน้ภายหลังเขา้ซือ้กิจการ GLAND เมื่อเดือนกันยายน 2561 และมีเงินกูยื้มเพิ่มขึน้
จากการขยายธุรกิจเพื่อสรา้งการเติบโตจากแหล่งรายไดใ้หม่ก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะบริหารตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจ 
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ตารางที่ 2 สรุปงบก าไรขาดทุน 

 
 

โครงสร้างทางการเงิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จาก 30,398 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 33,210 ลา้นบาท ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินและการออกหุน้กู้ใหม่ ขณะที่อตัรา
ดอกเบีย้ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ณ สิน้ปี 2562 อยู่ที่รอ้ยละ 2.91 ต่อปี ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่รอ้ยละ 3.31 ต่อปี โดยมีหนีสิ้น
ที่มีดอกเบีย้คงที่ในสดัส่วนรอ้ยละ 56 และดอกเบีย้ลอยตวัในสดัส่วนรอ้ยละ 44 

อตัราหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 0.37 เท่า เป็นอัตราเดียวกันกับ ณ สิน้ปีก่อน แม้ว่าหนีสิ้นที่มี
ภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้ดว้ยเช่นเดียวกัน 
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บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคญักับการบริหารจัดการโครงสรา้งทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะ
ตลาดเงินตลาดทุนที่ผนัผวน และรกัษาตน้ทุนทางการเงินใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 

เงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  40 ของก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งก าหนดจะจัดขึน้ในวนัที่ 29 เมษายน 2563 ให้
มีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี  2562 จ านวน 1.30 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราการ
จ่ายเงินปันผลที่รอ้ยละ 49.7 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรบัปี 2562 

โครงการซือ้หุ้นคืน 

เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพันธ ์2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซือ้หุ้นคืน (Shares Repurchase Project) เพื่อ
บริหารทางการเงิน โดยจ านวนหุ้นที่จะซือ้คืนไม่เกิน 77 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 1.7 ของหุน้ที่จ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท โดยเป็นการซือ้ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระหว่าง
วนัที่ 6 มีนาคม 2562 ถึง 5 กันยายน 2562 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 169,933 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 8,225 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 5.1 จากปีก่อนโดยสินทรพัยข์องบริษัทฯ ประกอบดว้ย 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

สินทรพัยห์มนุเวียนของบริษัทฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนีก้ารคา้สุทธิ 
ลูกหนีอ้ื่น และโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยห์มุนเวียน
เท่ากับ  16,378 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นจ านวน 1,077 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.0 จากปีก่อน  โดยมีความเคล่ือนไหวของ
สินทรพัยห์มนุเวียนดงัต่อไปนี ้

• การเพิ่มขึน้ของโครงการอสังหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันาจ านวน 574 ลา้นบาท 

• การเพิ่มขึน้ของลกูหนีอ้ื่นจ านวน 438 ลา้นบาท จากรายไดค้า้งรบัรอเรียกเก็บจากลกูคา้ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบริษัทฯ ประกอบดว้ย เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วม
คา้ เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เก่ียวข้องกัน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  สิทธิการเช่า
และการใชสิ้นทรพัย ์ค่าความนิยม และเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-์สทุธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเท่ากับ 153,555 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 7,148 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 5.0 จากปีก่อน โดยมีความเคล่ือนไหวของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนดงัต่อไปนี ้

• การเพิ่มขึ ้นของสิทธิการเช่าจ านวน  6,697 ล้านบาท  เป็นผลจากการต่อสัญญาสิทธิการเช่าที่ ดินของ
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพระราม 2 การโอนมลูค่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยหลกัมาจากการลงทุนเพื่อ
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ปรบัปรุงศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด ์และเซ็นทรลั ลาดพรา้ว รวมถึงการจ่ายเงินเพื่อสิทธิการเช่าและเช่าช่วงที่ดิน
เพื่อรองรบัการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต 

• การจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ในบริษัท เบยว์อเตอร ์จ ากัด (“เบยว์อเตอร”์) จ านวน 2,310 ลา้นบาท 

• การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ จ านวน 2,267 ลา้นบาท โดยหลักมาจากเงินลงทุนใน 
บริษัท คอมมอนกราวด ์(ประเทศไทย) จ ากัด และการลงทุนในบริษัท Porto Worldwide Limited เพื่อลงทุนใน
ธุรกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) 

• การลดลงของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน จ านวน 3,909 ลา้นบาท จากการโอนไปเป็นสิทธิการเช่า 

• การลดลงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น เป็นผลจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและ
สิทธิการเช่าเป็นตน้ 

หน้ีสินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 89,471 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,939 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
2.2 จากปีก่อนโดยหนีสิ้นของบริษัทฯ ประกอบดว้ย 

หน้ีสินหมุนเวียน 

หนี ้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ  ประกอบด้วย เจ้าหนี ้การค้า เจ้าหนี ้อื่น หนี ้สินมีภาระดอกเบี ้ยระยะสั้นจากกิจการที่
เก่ียวข้องกัน หนี ้สินมีภาระดอกเบี ้ยระยะสั้นและที่ครบก าหนดช าระใน  1 ปี ส่วนของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับ
ล่วงหนา้ที่ถึงก าหนดรบัรูภ้ายใน 1 ปี ส่วนของเจา้หนีสิ้ทธิการเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นหมนุเวียนเท่ากับ 21,075 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 3,508 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 14.3 จากปีก่อนโดยมีความเคล่ือนไหวของหนีสิ้นหมนุเวียนดงัต่อไปนี ้

• การลดลงสุทธิของหนี ้สินมีภาระดอกเบี ้ยระยะสั้น  เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน จ านวน2,137 ลา้นบาท 

• การลดลงของเจา้หนีผู้ร้บัเหมาก่อสรา้ง จ านวน 1,084 ลา้นบาท และการลดลงของเจ้าหนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
รวมจ านวน 704 ลา้นบาท 

• การเพิ่มขึน้ของหนี ้สินหมุนเวียนอื่น  เช่น ภาษีเงินไดค้้างจ่ายและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าที่
ก าหนดรบัรูภ้ายใน 1 ปี เป็นตน้ 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนของบริษัทฯ ประกอบดว้ย หนีสิ้นมีภาระ ดอกเบีย้ระยะยาว หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีภาระผูกพัน
ผลประโยชนพ์นักงาน เจ้าหนีสิ้ทธิการเช่า รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า เงินมัดจ ารับจากลูกคา้ เงินค า้ประกัน 
สิทธิการเช่า และประมาณการหนีสิ้นจากการรือ้ถอนและการบูรณะ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นไม่หมนุเวียนเท่ากับ 68,396 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 5,447 ลา้นบาท หรือ
รอ้ยละ 8.7 จากปีก่อน โดยมีความเคล่ือนไหวของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนดงัต่อไปนี ้
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• การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นมีภาระดอกเบีย้ระยะยาวจ านวน  5,641 ลา้นบาท จากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินและกิจการที่เก่ียวข้องกัน เพื่อน ามาบริหารโครงสรา้งทางการเงินใหม้ีประสิทธิภาพเพียงพอต่อแผนการ
ลงทุนและรกัษาอตัราดอกเบีย้ในระดบัต ่า 

• การเพิ่มขึน้ของเงินมัดจ ารับจากลูกคา้จ านวน 335 ลา้นบาท ซึ่งสอดคลอ้งกับจ านวนรา้นค้าที่เพิ่มขึน้ตาม
จ านวนศูนยก์ารคา้ที่เพิ่มขึน้ 

• การเพิ่มขึน้ของการบันทึกรายการประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นักงาน  จ านวน 188 
ล้านบาทจากการประมาณการเงินชดเชยเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2562 ที่ถูกปรบัปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหล้กูจา้งที่ถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม 

• การลดลงของหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น เช่น เจา้หนีสิ้ทธิการเช่า เงินค า้ประกันสิทธิการเช่า และหนีสิ้นภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี เป็นตน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 80,462 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 6,287 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 8.5 จากปีก่อนโดยมีความเคล่ือนไหวของส่วนของผู้ถือหุน้ดงัต่อไปนี ้

• การเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมที่ไม่ไดจ้ัดสรร จ านวน 6,450 ลา้นบาท ประกอบดว้ยก าไรเบ็ดเสร็จส าหรบัปีจ านวน 
11,738 ลา้นบาท หกัดว้ยการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจ านวน 4,937 ลา้นบาท และการไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่
มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยจ านวน 352 ลา้นบาท 

• การลดลงขององคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 48 ลา้นบาท โดยหลักมาจากผลจากการแปลงค่า
งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

• การลดลงของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 116 ลา้นบาท 
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ตารางที่ 3 สรุปฐานะทางการเงิน                                                           (ล้านบาท)

 
1 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน บนัทึกบญัชีตามราคาตน้ทุนและตดัค่าเสื่อมราคาแบบเสน้ตรงตามอายุของสินทรพัย์ ทัง้นี ้มูลค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการ   
  ลงทุนตามราคาประเมินอยู่ที่ 252,051 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ณ สิน้ปี 2561 เท่ากับ 219,161 ลา้นบาท) โดยสามารถดูรายละเอียด 
  เพ่ิมเติมไดท้ี่ หมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2562 ขอ้ 14 หัวขอ้ “อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน” 

 

สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน 

แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน 

กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน  2,053 ล้านบาท ลดลงจ านวน 968 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 32 จากปีก่อน โดยรายการเคล่ือนไหวของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีดังต่อไปนี ้

• กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานและผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนจ านวน 17,594 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดสุทธิรับจากผลก าไรสุทธิที่เพิ่มขึน้จากผลการ
ด าเนินงานที่เติบโตขึน้ และเงินสดที่เพิ่มขึน้จากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงานระหว่างปี  
อาทิ การเพิ่มขึน้ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น และรายไดค่้าเช่ารับล่วงหน้า โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์
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ระหว่างการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย ท าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เหมาะสมกับฐานธุรกิจที่
ใหญ่ขึน้ส าหรบัการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และสนบัสนุนการเติบโตของทุกธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 15,896 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้เงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทุนในในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
การร่วมค้า รวมถึงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัท  เบย์วอเตอร ์จ ากัด และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(CAPEX) ที่เพิ่มขึน้จากศูนยก์ารคา้ที่เปิดใหม่ในปี 2562 ไดแ้ก่ เซ็นทรลั ไอ-ซิตี ้และเซ็นทรัล วิลเลจ รวมถึงการ
ปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม อาทิ เซ็นทรัล เชียงราย เซ็นทรัล ชลบุรี และเซ็นทรัล ลาดพรา้วประกอบกับการ
จ่ายเงินสดเพื่อซือ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ช าระสิทธิการเช่าจากการต่อสัญญาสิทธิการเช่าที่ดินของ
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พระราม 2 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมหาเงินจ านวน 2,666 
ลา้นบาท โดยหลักมาจากดอกเบีย้จ่ายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีเงินสดรบัสทุธิ
จากเงินกูยื้มจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน สอดคลอ้งกับนโยบายบริหารโครงสรา้งทางการเงินให้เหมาะสม
กับสภาวะตลาดเงินตลาดทุนและแผนการด าเนินธุรกิจ 

• รายจ่ายลงทุน ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจ านวน 20,838 ล้านบาท ประกอบด้วย การซื ้อที่ดินเพื่อ
พฒันาโครงการในอนาคตและการพฒันาโครงการใหม่จ านวน 9,566 ลา้นบาท การลงทุนเพื่อปรบัปรุงและเพิ่ม
มลูค่าโครงการที่มีอยู่เดิมจ านวน 6,728 ลา้นบาท และการลงทุนเพื่อพฒันาโครงการอสังหาริมทรพัยแ์บบผสม 
ได้แก่ โครงการที่พักอาศัย โรงแรม จ านวน 2,412 ล้านบาท และการลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักจ านวน 
2,132 ลา้นบาท 

แผนธุรกิจในอนาคต 

แนวโน้มผลการด าเนินงานปี 2563 

บริษัทฯ ไดเ้ตรียมแผนธุรกิจประจ า ปี 2563 ซึ่งมีปัจจัยที่จะขับเคล่ือนผลการด าเนินงานระหว่างปีอย่างมีนัยส าคัญ  ไดแ้ก่ 
การเติบโตของรายได้ ตน้ทุนด าเนินงานและทางการเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการติดตาม
แผนการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส และเตรียมพรอ้มปรบัเปล่ียนแผนการด าเนินงานตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ที่เปล่ียนไป โดยสรุปประมาณการในปี 2563 ดงัต่อไปนี ้

การเติบโตของรายได้ 

ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายไดร้วมสามารถเติบโตได้ประมาณรอ้ยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุน
ดงัต่อไปนี ้

• รายได้จากการให้เช่าและบริการโดยรวมยังคงเติบโตได้ดี  แม้ว่าในปี  2563 จะไม่มีศูนย์การค้าใหม่เปิด
ให้บริการ แต่ยังสามารถเติบโตจากศูนยก์ารคา้เดิม ศูนยก์ารคา้ที่ปรับปรุงแลว้เสร็จและศูนยก์ารคา้ใหม่ในปี 
2562 

• รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่จะเติบโตขึน้ โดยบริษัทฯ มีจ านวนโครงการที่พักอาศัยที่เปิดตัวแลว้และ
อยู่ระหว่างการขายและโอนอยู่ 7 โครงการ ณ สิ้นปี 2562 พรอ้มกับมีโครงการที่ เตรียมเปิดตัวในปี  2563 
เพิ่มขึน้อีก 4-5 โครงการ โดยบางโครงการสามารถรับรูเ้ป็นรายไดภ้ายในปี โดยเฉพาะจากโครงการที่อยู่ใกล้
ศูนยก์ารคา้ที่ยงัคงมีอุปสงคท์ี่แข็งแกร่ง 

• รายไดอ้ื่น ๆ ที่จะเติบโตสอดคลอ้งกับการเติบโตของธุรกิจศูนยก์ารคา้ 
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ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์โรคระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานระหว่างปี โดยในเบือ้งตน้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อเป้าหมายการเติบโตของรายได ้

ต้นทุนการด าเนินงานและทางการเงิน 

ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการว่าตน้ทุนการด าเนินงานจะเพิ่มสูงขึน้แต่ในอัตราที่ต ่ากว่าการเติบโตของรายได้ โดยบริษัทฯ 
ยงัคงเน้นบริหารโครงสรา้งตน้ทุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางลดตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นตน้ทุน
หลักของธุรกิจให้เช่าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการประหยดัพลังงานที่ใช้ตามศูนยก์ารคา้ต่าง อาทิ การวาง
แผงโซลารรู์ฟท็อป และการเปล่ียนระบบสาธารณูปโภคให้มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการใช้งานที่ลดลงรวมถึงการควบคุม
ตน้ทุนอื่น ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

โดยแผนการบริหารตน้ทุนการด าเนินงาน ประกอบกับความสามารถในการเพิ่มรายไดท้ี่กล่าวไว้ จะช่วยท าให้อตัราก าไร
ขัน้ตน้ของบริษัทฯ ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นบริหารตน้ทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  โดยมีแผนที่จะปรับโครงสรา้งดอกเบี ้ย
ของเงินกู้ยืมให้สอดคลอ้งกับแนวโน้มดอกเบีย้ที่อยู่ขาลง ประกอบกับการลดหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ภายหลังจากการ
เขา้ท ารายการกับ CPNREIT แลว้เสร็จ ส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงิน (ไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ที่ 16) ปรบัตวัลดลงได ้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจะปรับตัวสูงขึน้ในอัตราที่สอดคลอ้งกับการเติบโตของรายได  ้
อาทิ ค่าใช้จ่ายการตลาดที่จะช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายจากศูนยก์ารคา้ และบริหารค่าใช้จ่ายดา้นบริหารธุรกิจและองคก์ร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ส่งผลให้อตัราค่าใช้จ่ายการบริหารต่อรายไดร้วม (SG&A Expense to Total Revenue Ratio) 
อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับปีก่อนหนา้ได ้

หมายเหตุ: แนวโนม้ผลการด าเนินงานปี 2563 ตามที่เปิดเผยในค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ซึ่งไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ ์2563 

แผนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า 

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2566) ที่จะมีรายไดเ้ติบโตในอัตราเฉล่ีย (CAGR) ประมาณรอ้ยละ 12 
ต่อปี  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  บริษัทฯ  ได้ก าหนดแนวทางการขยายธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรพัยแ์บบผสม ประกอบดว้ย การพัฒนาโครงการศูนยก์ารคา้ใหม่ การปรบัปรุงสินทรพัยท์ี่มีอยู่ในปัจจุบนัเพื่อเพิ่ม
มลูค่า รวมถึงการปรับขึน้ค่าเช่าตามปกติ และการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้
ยงัมีการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย และอาคารส านกังาน รวมถึงศึกษาโอกาสเข้าซือ้กิจการในสินทรัพยท์ี่มีศักยภาพเติบโต
สงู และใหผ้ลตอบแทนการลงทุนที่ดี 

ภายใตค้วามเจริญทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวสู่พืน้ที่รอบนอกกรุงเทพฯ และต่างจงัหวัด บริษัทฯ มีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจคา้
ปลีกในรูปแบบใหม่รวมทั้งนวตักรรมดา้นการออกแบบและตกแต่งศูนยก์ารคา้  เพื่อยกระดับให้ศูนยก์ารคา้มีความทันสมัย
พรอ้มมอบประสบการณท์ี่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของลกูคา้ที่เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอทัง้ลกูคา้ชาว
ไทยและนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดศึ้กษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใ้นประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการ
เติบโตอาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึงศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อขยายช่องทาง
ในการสรา้งรายไดใ้หม่และสอดคลอ้งกับแผนการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

การขยายธุรกิจในประเทศ 

บริษัทฯ ไดป้ระกาศแผนการลงทุนใหม่ 3 แห่งในพื ้นที่ที่มีศักยภาพสูงของประเทศ ไดแ้ก่ อยุธยา ศรีราชา และจันทบุรี 
เพื่อตอบรับการเติบโตทั้งในด้านการลงทุนใน Infrastructure การคา้ของประเทศการอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
ดว้ยรูปแบบโครงการมิกซยู์สรูปแบบใหม่ น าโดยการสรา้งศูนยก์ารคา้ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะทอ้งถ่ินนัน้ ๆ ประกอบไปดว้ย 

• โครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล อยุธยา ประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ศูนยป์ระชุม  โรงแรม และที่พักอาศัย ภายใต้
แนวคิด ความเรืองรองแห่งพระนครศรีอยุธยา คาดว่าจะเปิดใหบ้ริการในปี 2564 

• โครงการมิกซย์ูสเซ็นทรัล ศรีราชา ประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ศูนยป์ระชุม โรงแรม อาคารส านักงาน ที่พัก
อาศัย และศูนย์การศึกษา  ภายใต้แนวคิด Living Green in Smart City of EEC Center คาดว่าจะเปิด
ใหบ้ริการในปี 2564 

• โครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล  จันทบุรี ประกอบด้วยศูนย์การค้าและการพัฒนารูปแบบผสมอื่น  ๆ ภายใต้
แนวคิด The Shining Gem of ECC plus 2 คาดว่าจะเปิดใหบ้ริการในปี 2565 

นอกจากนี ้ ยังจับมือร่วมกับบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พารค์ เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2562เพื่อต่อยอดธุรกิจใหเ้ติบโตในระยะยาว และสรา้งผลตอบแทนที่ดีไดใ้นอนาคต โครงการตัง้อยู่บนท าเลที่มี
ศกัยภาพสงูสดุแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ บนที่ดินกว่า 23 ไร่ บนที่ดินบริเวณหัวมมุถนนสีลมและถนนพระราม 4 
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทัง้รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใตดิ้น MRT ในส่วนของโครงการมีองคป์ระกอบดงันี ้

• ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล พาร์ค พืน้ที่เช่าประมาณ 80,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนลงทุนในโครงการรอ้ยละ 
85 น าเสนอความโดดเด่นในการสรา้งประสบการณ์ให้เข้ากับคนแต่ละกลุ่มและคัดสรรแบรนด์ชั้นน าระดับ
ไอคอนของโลกและประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตลท์ี่หลากหลายของคนเมือง  โดยให้ความส าคัญกับ
สดัส่วนพืน้ที่สีเขียวกว่า 1,000 ตร.ม. 

• อาคารส านักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส พื ้นที่เช่าประมาณ 90,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสัดส่วน
ลงทุนในโครงการรอ้ยละ 100 ภายใตค้อนเซ็ปต ์Sharing Economy สรา้งสรรคพ์ืน้ที่ใหผู้้เช่าสามารถออกแบบ
และใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างสงูสดุ 

• โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ขนาด 250 ห้อง โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนลงทุนในโครงการรอ้ยละ 40 โดยโรงแรม
ยังคงเอกลักษณ์โดดเด่นของอาคารเดิมด้วยยอดชฎาสีทองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระปรางคว์ัดอรุณ
ราชวรารามฯ โดยน ากลับมาออกแบบใหม่บนชั้นดาดฟ้าให้กลายเป็นจุดชมวิวบนยอดสูงของอาคาร  พรอ้ม
พืน้ที่ส าหรบัจดัแสดงแกลเลอรีแบบดิจิทลัรวมถึงรา้นอาหารและรูฟท็อปบาร ์

• โครงการท่ีพักอาศัย รวมทัง้สิน้ 389 ยูนิต ภายใตช้ื่อ “ดุสิต เรสซิเดนเซส” จ านวน 159 ยูนิต และ “ดุสิต พารค์
ไซด”์ จ านวน 230 ยูนิต โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนลงทุนในโครงการรอ้ยละ 40 น าเสนอจุดเด่นในแง่ของท าเลที่ตัง้ที่
มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครนั 

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พารค์ จะเร่ิมท าการก่อสรา้งภายหลังจากท าการรือ้ถอนโรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ (เดิม) เสร็จ
เรียบรอ้ยแลว้โดยคาดว่าจะก่อสรา้งเสร็จทยอยเปิดให้บริการภายในปี  2567เร่ิมจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ (โฉม
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ใหม่) ตามดว้ยศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พารค์ และอาคารส านักงาน เซ็นทรัล พารค์ ออฟฟิศเซส ในส่วนของโครงการที่พัก
อาศยัจะเปิดจองภายในปี 2562 โดยจะก่อสรา้งแลว้เสร็จและพรอ้มโอนให้ลกูคา้ภายในปี 2568 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงศูนยก์ารคา้ระหว่างปี 2563-2565 ทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งเป็นการปรับปรุงใหญ่ 2 
แห่ง ประกอบดว้ย 1) เซ็นทรัล พระราม 2 เป็น The Largest Regional Mall - Gateway of South Bangkok เชื่อมโยง
ทุกทิศของขอบเมืองชั้นใน และจะผลักดันใหย่้านพระราม 2 กลายเป็น New Urbanized District แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ 
และจัดสรรพื ้นที่ประมาณ 37 ไร่ ส าหรับการพัฒนาพื ้นที่สีเขียวขนาดใหญ่  “Central Plearn Park” และ 2) เซ็นทรัล 

รามอินทรา ภายใตแ้นวคิด Living Lab of Ramindra เพื่อรองรับกลุ่มประชากรที่เติบโตขึน้จากที่พักอาศัยที่จะพฒันา
ตามการเติบโตของ Infrastructure ในย่านรามอินทรา อาทิ Monorail สายสีชมพู รวมถึงมีแผนการปรบัปรุงทั่วไปอีก 12 
แห่งไดแ้ก่ เซ็นทรลั พระราม 9, เซ็นทรัล อีสตว์ิลล ์เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรลั แจง้วฒันะ เซ็นทรลั ขอนแก่น เซ็นทรัล อุดร 
เซ็นทรลั เชียงใหม่ เซ็นทรลั เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ เซ็นทรลั พทัยา เซ็นทรลั มารีนา เซ็นทรลั สมยุ และเซ็นทรลั หาดใหญ่ 

โครงการของ GLAND บริษัทฯ ยังคงศึกษาแผนการพฒันาโครงการบนที่ดินเปล่าที่อยู่ภายใต้ GLAND ซึ่งเป็นท าเลที่มี
ศกัยภาพสูงในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะไดข้้อสรุปภายในปี 2563 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในสินทรพัยท์ี่ด าเนินการแลว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตของ GLAND 
ต่อไปในอนาคต 

การขยายธุรกิจต่างประเทศ 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมแผนการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโนม้การเติบโตที่โดดเด่น และจะเป็น
แรงขับเคล่ือนส าคัญในการเติบโตของธุรกิจระยะยาวอีกแห่งหนึ่ง  และยังคงศึกษาหาโอกาสเข้าลงทุนในตลาดที่มี
ศกัยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต่้อไป 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบผสมในบริเวณใกล้ศูนยก์ารค้าของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนยก์ารคา้ในลักษณะพืน้ที่แบบผสม โดยวางแผนใช้ประโยชนจ์ากที่ดินที่
เหลืออยู่ในบริเวณศูนยก์ารคา้ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น  ๆ อาทิ โครงการที่พักอาศัย อาคารส านักงาน และ
โรงแรม เพื่อสนบัสนุนธุรกิจศูนยก์ารคา้ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุและสรา้งมลูค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ 

โครงการที่พกัอาศยั ปัจจุบันบริษัทฯ ไดเ้ปิดตัวโครงการที่พกัอาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมจ านวน 9 โครงการในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดั ซึ่งไดก่้อสรา้งแลว้เสร็จและทยอยโอนแลว้ 7 โครงการ และอยู่ระหว่างการก่อสรา้งอีก 2 โครงการ รวมถึง
มีโครงการที่พักอาศัยรูปแบบบ้านเด่ียว  จ านวน 1 โครงการในกรุงเทพฯ  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังคงศึกษาบริเวณที่มี
ศกัยภาพในการพฒันาโครงการที่พกัอาศยัอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการประกาศโครงการใหม่ในอนาคตต่อไป โดยมีแผน
ที่จะเปิดโครงการที่พักอาศยัอีก 2 โครงการภายในไตรมาส 1 ปี 2563 และมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี
อีกเช่นกัน 

การให้เช่าทรัพยส์ินแก่ CPNREIT 

เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง CPNREIT มีมติอนุมัติให้ CPNREIT เช่าสินทรัพยข์อง
บริษัทฯ ซึ่งประกอบไปดว้ยศูนยก์ารคา้ 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1) เซ็นทรลั มารีนา มีสญัญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สุดปี 2578 
2) เซ็นทรัล ล าปาง มีสัญญาให้เช่าเป็นระยะเวลา  22 ปี สิ้นสุดปี  2584 3) เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี มีสัญญาให้เช่าเป็น
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ระยะเวลา 30 ปี และ 4) เซ็นทรลั อุบล มีสญัญาให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยคาดว่าทัง้ 4 รายการ ดังกล่าว รวมถึงการลง
นามสัญญาขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า โครงการเซ็นทรัล พระราม 2 ไปอีก 30 ปี สิ้นสุดปี 2598 จะด าเนินการภายในปี 
2563 โดยมีมลูค่ารวมรายการทัง้หมดไม่เกิน 48,560 ลา้นบาท 

ตารางที่ 4 ความคืบหนา้ของโครงการในอนาคต 

 
* โครงการร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) บนที่ดิน 23 ไร่ ตรงมุมถนนสีลม - พระราม 4 ซึ่งประกอบดว้ย 
1) ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พารค์ : พืน้ที่เช่าประมาณ 80,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มสีดัส่วนการลงทุนในโครงการอยู่รอ้ยละ 85 
2) อาคารส านักงานเซ็นทรลั พารค์ ออฟฟิศเซส : พืน้ที่เช่าประมาณ 90,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มสีดัส่วนการลงทุนในโครงการอยู่รอ้ยละ 100 
3) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ : โรงแรมขนาด 250 หอ้ง โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนในโครงการอยู่รอ้ยละ 40 
4) โครงการที่พักอาศยั ภายใตช้ื่อ “ดุสิต เรสซิเดนเซส” และ “ดุสิต พารค์ไซด”์ จ านวนทัง้สิน้ 389 ยูนิต โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนในโครงการอยู่รอ้ยละ 40 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัท 
 
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน ์  อายุ 79 ปี 
 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ   
วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 28 มีนาคม 2543 

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง 3,312,800 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0738) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 22,293,200 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.4967) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• เป็นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์

และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน ์
• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน ์นายปริญญ ์จิราธิวฒัน ์และนายชนวฒัน ์เอือ้วฒันะสกุล 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศองักฤษ 

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ 
• ปี 2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ากัด 
• ปี 2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการก ากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
• ปี 2540 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ านวน 78 แห่ง 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ปี 2549 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006 

หลักสูตรอบรมอ่ืน 
• - ไม่มี – 
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2. นายการุณ กิตติสถาพร    อายุ 72 ปี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 10 เมษายน 2552 

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่ม)ี 
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่ม)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• - ไม่ม ี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• หลกัสตูร Commercial Policy องคก์ร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา 

ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรฐัอเมริกา 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด ์

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ 
• ปี 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2560 - 2562 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2560 - 2562 กรรมการ สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย 
• ปี 2560 - 2562 กรรมการ มลูนิธิกรุงศรี 
• ปี 2556 - 2560 กรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2553 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2553 - 2560 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2552 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2552 - 2557 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2552 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
• ปี 2551 - 2562 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2551 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องคก์ารมหาชน) 
• ปี 2551 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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• ปี 2550 - 2557 กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
• ปี 2549 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 
• ปี 2544 - 2550 ปลดักระทรวงพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์
• ปี 2543 อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ 
• ปี 2539 อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์ (ปัจจุบนัคือกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
• ปี 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ านวน 3 แห่ง 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ปี 2562 - หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019 
• ปี 2561 - หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018 
• ปี 2556 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013 

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

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

            - หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009 
• ปี 2551 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 
• ปี 2549 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 

หลักสูตรอบรมอ่ืน 
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 4 

 

3. นายไพฑูรย ์ทวีผล    อายุ 69 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2545 

การถือหุ้นในบริษัท 
• ของตนเอง (ไม่ม)ี 
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่ม)ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• - ไม่ม ี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัช)ี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ 
• ปี 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน) 
• ปี 2558 - 2559 กรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง บริษัท สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2561 กรรมการอิสระ บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
• ปี 2557 - 2561 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
• ปี 2553 - 2555 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์   

เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2546 - 2548 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บีที ที่ปรกึษาธุรกิจ จ ากัด 
• ปี 2541 - 2543 กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
• ปี 2540 - 2543 กรรมการผูอ้  านวยการ บริษัท ที่ปรกึษาธุรกิจ อารเ์ธอร ์แอนเดอรเ์ซ่น จ ากัด 
• ปี 2534 - 2548 ประธานและเลขาธิการ สหพนัธน์กับญัชีอาเซียน 
• ปี 2534 - 2546 กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• ปี 2518 - 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ส านกังาน เอส จี วี ณ ถลาง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
• ปี 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 5 

 

• ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร บริษัท  เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จ ากัด 
(มหาชน) 

• ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

บริษัท สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• จ านวน 1 แห่ง 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ปี 2555 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012 
• ปี 2553 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9/2010 

            - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9/2010 
            - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010 
            - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2010 

• ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009 
• ปี 2551 - หลกัสตูร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008 
• ปี 2548 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005 

            - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005 
• ปี 2546 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003 

            - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003 

หลักสูตรอบรมอ่ืน 
• - ไม่ม ี- 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 6 

 

4. นางโชติกา สวนานนท ์   อายุ 59 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาเเละก าหนดค่าตอบเเทน 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 กันยายน 2558 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง (ไม่มี)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• - ไม่มี – 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรฐัอเมริกา  
• ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป 

จ ากัด  
• ปี 2560 - 2561 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต  
• ปี 2557 - 2561 กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
• ปี 2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการเงิน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม  การประกอบธุรกิจ

ประกันภยั (คปภ.)  
• ปี 2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  
• ปี 2552 - 2557 กรรมการผู้อ านวยการ ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด  
• ปี 2539 - 2552 ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการผู้จัดการ  บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากัด การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
• ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บริษัท เซ็น         

คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 7 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 5 แห่ง 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2560 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017  
• ปี 2558 - หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015  

      - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015  
• ปี 2549 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006  

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10  
• หลกัสตูรวิทยาการประกันภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่นที่ 5  
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 8 

 

5. นายวีรวัฒน ์ชุติเชษฐพงศ ์   อายุ 59 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 21 เมษายน 2559 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง (ไม่มี)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรฐัอเมริกา  
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2555 - 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2555 - 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2553 - 2559 กรรมการ บริษัท ทุนภทัร จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2551 - 2552 คณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก ส านกับริหารการลงทุน ส านกังานประกันสงัคม  
• ปี 2548 - 2559 กรรมการ บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2546 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากัด  
• ปี 2546 - 2552 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (Take Over Panel) ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
• ปี 2545 - 2546 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรริ์ล ลินช ์ภทัร จ ากัด  
• ปี 2541 - 2545 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรริ์ล ลินช ์ภทัร จ ากัด  
• ปี 2538 - 2541 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากัด  
• ปี 2537 - 2538 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทเงินทุนหลกัทรพัย ์ภทัรธนกิจ จ ากัด  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ธนาคารเกียรตินาคิน 

จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 2 แห่ง  



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 9 

 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2559 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016  
• ปี 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2005  

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• - ไม่มี – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 10 

 

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ์   อายุ 77 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 
วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2545 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 22,645,900 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.5046)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นนอ้งของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์ 
• เป็นพี่ของนายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน ์นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน ์และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน ์ 
• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน ์นายปริญญ ์จิราธิวฒัน ์และนายชนวฒัน ์เอือ้วฒันะสกุล  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล South West Essex Technical College ประเทศองักฤษ  
• ปริญญาโท สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
• ปริญญาตรี สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
• ปี 2557 - 2561 ที่ปรกึษากิตติมศกัด์ิ สมาคมการคา้ไทยไหหล า  
• ปี 2557 - 2558 ที่ปรกึษา ประธานศาลรฐัธรรมนูญ  
• ปี 2549 - 2551 ที่ปรกึษารฐัมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
• ปี 2535 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา  
• ปี 2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ  
• ปี 2527 - 2531 นายกสมาคม สมาคมผูค้า้ปลีกไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• ปี 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต ์จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2536 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 69 แห่ง  

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2551 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008  

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 11 

 

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 1  
• หลกัสตูรการจดัการสมัยใหม่ วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร รุ่นที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 12 

 

7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน ์   อายุ 74 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ  

ที่ปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2545 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 28,346,400 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.6316)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นนอ้งของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์และนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  
• เป็นพี่ของนายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน ์และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์  
• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน ์นายปริญญ ์จิราธิวฒัน ์และนายชนวฒัน ์เอือ้วฒันะสกุล  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์St. John Fisher College ประเทศสหรฐัอเมริกา  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2550 - ปัจจุบนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• ปี 2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสนั จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 29 แห่ง  

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2550 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007  

     - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007  

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• - ไม่มี - 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 13 

 

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ์   อายุ 72 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท)  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 26,764,600 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.5964)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นนอ้งของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์และนายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน ์ 
• เป็นพี่ของนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน ์และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์  
• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน ์นายปริญญ ์จิราธิวฒัน ์และนายชนวฒัน ์เอือ้วฒันะสกุล  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรฐัอเมริกา  
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรฐัอเมริกา  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2554 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ากัด  
• ปี 2550 - 2558 ที่ปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2549 - 2551 สมาชิก วุฒิสภา • ปี 2544 - 2546 ที่ปรกึษารฐัมนตรี กระทรวงพาณิชย ์  
• ปี 2541 - 2545 นายกสมาคมและผูก่้อตัง้ สมาคมศูนยก์ารคา้ไทย  
• ปี 2533 - 2545 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• ปี 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) 
• ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2547 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสนั จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 62 แห่ง  



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 14 

 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2546 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003  

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 15 

 

9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน ์   อายุ 64 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท)  

กรรมการนโยบายความเส่ียง 
วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 27,265,800 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.6075)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 123,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0027)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นหลานของนายสทุธิชัย จิราธิวฒัน ์นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์นายสทุธิศักด์ิ จิราธิวฒัน ์ 

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน ์และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์  
• เป็นลกูพี่ลกูนอ้งของนายปริญญ ์จิราธิวฒัน ์และนายชนวฒัน ์เอือ้วฒันะสกุล  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรฐัอเมริกา  
• ปริญญาโท สาขารฐัศาสตร ์University of Notre Dame ประเทศสหรฐัอเมริกา  
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการนโยบายความเส่ียง บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2545 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
•  - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 27 แห่ง  

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• 2544 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001  

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21 

 

  



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 16 

 

10. นายปริญญ ์จิราธิวัฒน ์   อายุ 57 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท)  

กรรมการนโยบายความเส่ียง  
ที่ปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 42,145,895 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.9391)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 192,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0043) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นหลานของนายสทุธิชัย จิราธิวฒัน ์นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์นายสทุธิศักด์ิ จิราธิวฒัน ์ 

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน ์และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์  
• เป็นลกูพี่ลกูนอ้งของนายกอบชยั จิราธิวฒัน ์และนายชนวฒัน ์เอือ้วฒันะสกุล  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี Skidmore College ประเทศสหรฐัอเมริกา  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการนโยบายความเส่ียง บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2550 - ปัจจุบนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2547 - ปัจจุบนั คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  
• ปี 2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2558 - 2559 กรรมการ หอการคา้ไทย  
• ปี 2546 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2542 - 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โรบินสนั จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียงและ  การก ากับ

ดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 129 แห่ง 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 17 

 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2561 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018  
• ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009  

             - หลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009  
• ปี 2550 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007  

             - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007  
• ปี 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005  

            - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005  
            - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005  

• ปี 2543 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000  

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• หลกัสตูรการปฏิบติัการจิตวิทยา ฝ่ายอ านวยการ รุ่นที่ 73 สถาบนัจิตวิทยาความมั่นคง  
• หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรบันกับริหารระดบัสงูรุ่นที่ 4 สถาบนัพระปกเกลา้  
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1  
• หลกัสตูรกระบวนการผูบ้ริหารความยุติธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13  
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 18 

 

11. นายปรีชา เอกคุณากูล    อายุ 61 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท)  

กรรมการนโยบายความเส่ียง  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2557 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 12,529 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 3,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
• ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการนโยบายความเส่ียง  

บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2546 - 2556 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2543 - 2546 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จ ากัด  
• ปี 2543 - 2546 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ซีอารซ์ี เพาเวอร ์รีเทล จ ากัด  
• ปี 2538 - 2543 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• ปี 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 36 แห่ง  

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2548 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005  
• ปี 2547 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004  

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7  



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 19 

 

• หลกัสตูร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 20 

 

คณะผู้บริหาร 
 
12. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน ์   อายุ 58 ปี 

ต าแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 17,368,900 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.3870)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นนอ้งของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน ์นายสทุธิธรรม จิราธิวัฒน์ 

และนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน ์ 
• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน ์นายปริญญ ์จิราธิวฒัน ์และนายชนวฒัน ์เอือ้วฒันะสกุล  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรฐัอเมริกา  
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรฐัอเมริกา  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จ ากัด  
• ปี 2554 - 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสรา้ง บริษัท เซ็นทรลัพฒันา 

จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2548 - 2554 ผูช้่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสรา้ง บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา 

จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2541 - 2547 ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จ ากัด  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 40 แห่ง การผ่านการอบรมที่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2561 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 251/2018 หลกัสตูรอบรมอื่น  
• หลกัสตูร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
• ห ลั ก สู ต ร  Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ป ร ะ เ ท ศ

สหรฐัอเมริกา  
• หลกัสตูรภูมิพลงัแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 25  



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 21 

 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 22 

 

13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน ์   อายุ 58 ปี 
ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 25,689,600 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.5724)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นนอ้งของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์นายสทุธิศักด์ิ จิราธิวฒัน ์และ 

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์ 
• เป็นพี่ของนางสาววลัยา จิราธิวฒัน ์ 
• เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน ์นายปริญญ ์จิราธิวฒัน ์และนายชนวฒัน ์เอือ้วฒันะสกุล  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• Executive MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• Mini MBA คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• Mini MBA สาขาอสงัหาริมทรพัย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• ปริญญาตรี คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2558 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2552 - 2557 ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2546 - 2551 ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2544 - 2545 ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2543 - 2544 ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/องคก์รในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 22 แห่ง  

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2554 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2011  

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• ห ลั ก สู ต ร  Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ป ร ะ เ ท ศ

สหรฐัอเมริกา  
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 24  
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• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8  
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 5  
• หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรบันักบริหารระดบัสงู (ปปร.19) โดยสถาบนัพระปกเกลา้  
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการพาณิชย ์ รุ่นที่ 10  
• หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 1  
• หลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 3 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1 - 24 

 

14. นางสาวนภารัตน ์ศรีวรรณวิทย ์   อายุ 47 ปี 
ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเส่ียง 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 72,317 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0016)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 24,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0005)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2561 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด 

(มหาชน)  
• ปี 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จ ากัด  
• ปี 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเส่ียง  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 

จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเส่ียง  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2555 - 2558 เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่ม ี-  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 14 แห่ง  

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2562 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2019  
• ปี 2545 - หลกัสตูรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2002 หลกัสตูรอบรมอื่น  
• หลกัสตูร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส  
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26  

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีในปี 2562  
• หลกัสตูร TFRS Update and Application Briefing โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์จ านวน 7 ชั่วโมง  
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• หลกัสตูร การทุจริตที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งตน้ โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 
6 ชั่วโมง  

• หลกัสตูร TFRS ปี 63 โดยบริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเมนท ์จ ากัด จ านวน 7 ชั่วโมง 
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15. นายชนวัฒน ์เอือ้วัฒนะสกุล    อายุ 47 ปี 
ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการ 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 17,574,866 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.3916)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักด์ิ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิ

ราธิวฒัน ์นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน ์และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน ์ 
• เป็นลกูพี่ลกูนอ้งของนายกอบชยั จิราธิวฒัน ์และนายปริญญ ์จิราธิวฒัน์  

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

California ประเทศสหรฐัอเมริกา  
• ปริญญาโท  สาขาบ ริหารธุ ร กิจ  Marshall School of Business, University of Southern California ประ เทศ

สหรฐัอเมริกา  
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุร กิจและโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน)  
• ปี 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด ์รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด  
• ปี 2560 - 2561 ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2556 - 2559 ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายพฒันาโครงการและบริหารโครงการก่อสรา้ง บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด 

(มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• จ านวน 27 แห่ง  

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2561 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018  

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรฐัอเมริกา 
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16. นายเลิศวิทย ์ภูมิพิทักษ ์   อายุ 47 ปี 
ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรพัยสิ์น 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง (ไม่มี)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• - ไม่มี -  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2562 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรพัยสิ์น บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2555 - 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ากัด  
• ปี 2548 - 2555 ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ากัด  
• ปี 2538 - 2548 ผูอ้  านวยการ ฝ่าย Property Acquisition บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (เทสโก ้โลตสั)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่มี - 

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• - ไม่มี - 

หลักสูตรอบรมอ่ืน  
• ห ลั ก สู ต ร  Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ป ร ะ เ ท ศ

สหรฐัอเมริกา  
• หลกัสตูร Executive Development Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส  
• หลกัสตูร Leadership Communication Certificate Program, Berkeley Executive Coaching Institute  
• หลกัสตูร Executive Leadership Program - Wharton, NIDA  
• หลกัสตูร Shopping Center Management, International Council of Shopping Centers  
• หลกัสตูร Professional Development, Design & Construction, International Council of Shopping Centers 
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ต าแหน่งท่ีส าคัญอ่ืน ๆ  
 
17. นางสุวดี สิงหง์าม    อายุ 55 ปี 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชี และบริหารส านกังาน 
วนัที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 1 พฤษภาคม 2559 

การถือหุน้ในบริษัท  
• ของตนเอง 24,182 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0005)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 48,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0011)  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั  
• ปี 2552 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชีและบริหารส านกังาน บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่มี - 

การผ่านการอบรมที่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• - ไม่มี - 

หลกัสตูรอบรม/สมัมนาอื่น  
• หลกัสตูร ผูเ้ชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบติั โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจ าประเทศไทย  
• หลกัสตูร Executive Financial Management โดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• หลักสูตร Employee’s Choice Ambassadors โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้

ต่อเนื่องดา้นบญัชีในปี 2562  
• หลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรใหม่ ปี 2562 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จ ากัด 

จ านวน 7 ชั่วโมง  
• หลักสูตร Using Excel for Financial Modeling รุ่นที่ 2 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นทเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด  

จ านวน 14 ชั่วโมง 
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เลขานุการบริษัท 
 
18. นางสาวอัมพาวีร ์ชมภูพงษเ์กษม    อายุ 42 ปี 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ ส านกัเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท 
วนัที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 1 พฤษภาคม 2559 

การถือหุ้นในบริษัท  
• ของตนเอง 2,293 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• - ไม่มี -  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบญัชีบริหาร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งท่ีส าคัญ  
• ปี 2559 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2546 - 2559 ผูช้่วยเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• - ไม่มี -  

การผ่านการอบรมท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปี 2562 - Company Secretary Forum 1/2019: “Role of the Company Secretary in Board Engagement” รุ่น 

 ที่ 1/2019  
• ปี 2560 - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมดา้นการก ากับดูแล 

 กิจการที่ดีใหกั้บองคก์ร (IOH) รุ่นที่ 1/2017  
            - หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 38/2017  
            - CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard  

(R-CGW) รุ่นที่ 2/2017  
            - Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of Succession (M-DBT) รุ่นที่ 4/2017  

• ปี 2556 - หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 5/2013  
• ปี 2553 - หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 4/2010  
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• ปี 2550 - หลกัสตูร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุ่นที่ 2/2007  
• ปี 2549 - หลกัสตูร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุ่นที่ 1/2006 หลกัสตูรอบรม/ 

สมัมนาอื่น  
• หลกัสตูรพืน้ฐานส าหรบัผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
• หลักสูตร  Corporate Secretary Development Program รุ่นที่  9 โดยคณะพาณิชยศาสตร์แ ละกา รบัญชี  

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านเลขานุการบริษัทในปี 2562  
• การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เร่ือง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคล่ือนความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

จดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลกัการชีแ้นะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ (UNGPs)” 
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์  

• ASEAN CG Scorecard Coaching โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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รายช่ือกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า 
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1 นายสทุธชิยั จริาธวิฒัน์ * *

2 นายการณุ กติตสิถาพร *

3 นายไพฑรูย ์ทวผีล *

4 นางโชตกิา สวนานนท์ *

5 นายวรีวฒัน ์ชตุเิชษฐพงศ์ *

6 นายสทุธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ *

7 นายสทุธศิกัดิ ์จริาธวิฒัน์ * *

8 นายสทุธธิรรม จริาธวิฒัน์ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9 นายกอบชยั จริาธวิฒัน์ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10 นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน์ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

11 นายปรชีา เอกคณุากลู * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12 นางสาววลัยา จริาธวิฒัน์ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13 นายสทุธภัิค จริาธวิฒัน์ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

14 นางสาวนภารัตน ์ศรวีรรณวทิย์ * * * * * * * * * * * * *

15 นายชนวฒัน ์เอือ้วฒันะสกลุ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

16 นางนาถยา จริาธวิฒัน์ * *

17 เรอือากาศเอกกร ีเดชชยั * * * *
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
บริษัทฯ มีรายไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสดุมาจาก บริษัท เซ็นทรลัพฒันา 
จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ 
 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่งใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 
1 นายสทุธิชัย จิราธิวฒัน ์ ประธานกรรมการ 
2 นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ 
3 นายไพฑูรย ์ทวีผล กรรมการอิสระ 
4 นางโชติกา สวนานนท ์ กรรมการอิสระ 
5 นายวีรวฒัน ์ชุติเชษฐพงศ ์ กรรมการอิสระ 
6 นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
7 นายสทุธิศักด์ิ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
8 นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
9 นายกอบชัย จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

10 นายปริญญ ์จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
11 นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

นางสาวนงลักษณ ์ศรีวงศพ์นาเวศ    อายุ 45 ปี 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ ส านกัตรวจสอบภายใน 

การถือหุน้ในบริษัท  
• ของตนเอง 364 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• - ไม่มี -  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยั New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

ประสบการณท์ างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั  
• ปี 2562 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ ส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2561 - ปัจจุบนั หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน บริษัท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2558 - 2562 ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2554 - 2558 ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน)  
• ปี 2551 - 2554 ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
• - ไม่มี - 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการ/องคก์รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

• - ไม่มี -  

การผ่านการอบรมที่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• - ไม่มี -  

หลกัสตูรอบรม/สมัมนาอื่น  
• หลกัสตูร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
• หลกัสตูร Anti-Corruption Synergy to Success โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
• หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  โดยสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
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• หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: บนความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย  

• หลักสูตร IA Core Competencies โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

• หลกัสตูร Fraud Examination โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์  
• หลกัสตูร Skills for New Auditor-In-Charge โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
• หลกัสตูร Endorsed Internal Auditing Program โดยจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
• หลกัสตูร Standards and Techniques of Auditing โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
• หลกัสตูร Accountants with the Operating Internal Audit โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
• หลกัสตูร Risk Management Updates for Board and Senior Management โดย PricewaterhouseCoopers  
• หลกัสตูร CAE Forum - Digitization: Empower IA New GEN โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

หลกัสตูรอบรมพฒันาความรูต่้อเนื่องดา้นการตรวจสอบภายใน ในปี 2562  
• หลกัสตูร Crafting the Cybersecurity Excellences โดย ISACA  
• หลกัสตูร IT Future for Capital Market โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน  
 
 

-ไม่ม-ี      
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เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภบิาล 

รายงานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการ นโยบายความเสี่ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย กรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยมีนายไพฑูรย ์ทวีผล ซึ่งเป็นผู้

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและ          

ธรรมาภิบาล นายการุณ กิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท ์และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ ์เป็น กรรมการตรวจสอบและ     

ธรรมาภิบาล 

ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรวมทั้งสิ้น 11 ครัง้ โดยไดห้ารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ส านัก

ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง รวมทั้งไดร้ับข้อมูลจากฝ่ายบริหารอื่น ๆ  ตามวาระ ที่สอดคลอ้งกับหนา้ที่

ความรบัผิดชอบที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างครบถว้น และไดแ้สดงความเห็นรวมทั้ง

ใหข้อ้เสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดร้ายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 8 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของ ผลการด าเนินงาน และการใหค้วามเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประ จ าปี นโยบายบัญชีที่ส าคัญ 

รายงานทางการเงินที่มีนัยส าคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบ 

ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี รวมถึงการจดัประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม 2 ครัง้ เพื่อ

หารือเก่ียวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

เชื่อถือได ้รวมทัง้การเลือกใชน้โยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทัง้พิจารณาปรบัปรุงกฎบตัรคณะ  

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ใหม้ีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดา้นการก ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติ

ที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในดา้นการรักษาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การประหยัดพลังงาน การ

บริหารจดัการ แยกขยะ การรีไซเคิลน า้ เป็นตน้ จึงมีส่วนสนบัสนุนใหบ้ริษัทฯ ได ้รบัรางวลั Sustainability Excellence Awards 

2562 ระดบั Best จากงาน SET Awards 2562 
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดส้อบทานรายงานผลการตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบ

บัญชีเก่ียวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงและประเมินความเส่ียงให้

ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเน้นย า้การใช้ Big Data เพื่อวิเคราะหเ์หตุการณ์ที่อาจกระทบกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน

อนาคต 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลใหค้วามส าคัญต่อกระบวนการรับข้อรอ้งเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใน

การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันในปี 2562 มีการพิจารณารับทราบการปรับปรุงกระบวนการจัดการเร่ืองรอ้งเรียนของ 

บริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ การพิจารณาแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรบัทราบการด าเนินงานตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันเก่ียวกับ

การงดรบัของขวญัและการใหข้องขวัญ ตลอดจนการประเมินความเขา้ใจเร่ืองบรรษัทภิบาลของพนักงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

เป็นไป ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework) และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดส้อบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีที่จัดท าโดย

ใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเส่ียง โดยการตรวจสอบเป็นแบบ  Integrated Audit (IT และ Non-IT Audit) เพื่อให้ครอบคลุม

ความเส่ียงและการควบคุมอย่างครบถ้วน อีกทั้งการตรวจสอบด้าน Technical IT Audit ที่มุ่งเน้นความเส่ียงด้านความ

ปลอดภัยของระบบ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชุมร่วมกับผู้บริหารส านักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่าย

จดัการอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ผลกัดนัใหส้ านกัตรวจสอบภายในมีการพฒันาทัง้ในดา้นบุคลากร และส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบการ

ตรวจสอบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายใน  นอกจากนี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ท าเป็นประจ าทุกปี ซึ่งผลการประเมิน

อยู่ในระดับดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าส านักงานตรวจสอบภายในไดป้ฏิบัติงานเป็นไปตาม 

มาตรฐานสากลที่ก าหนดไว ้

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติ  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษทัฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขของฝ่าย

จัดการอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนก ากับดูแลในเร่ืองการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการสอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของ

หลักการ CG Code คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดใ้ห้ความส าคญัเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่ 

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยฝ่ายจดัการเขา้รายงานเป็น 

ประจ าทุกไตรมาส และเน้นย  ้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด รวมทั้งให้ผูส้อบบัญชีสอบทาน 

รายการดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ไดพ้ิจารณา

นั้น เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทัฯ 

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดป้ระเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานส าหรับปี 2562 ผลการประเมินดา้น 

การปฏิบติังาโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดป้ระชุมหารือร่วมกับ 

ผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจ านวน 2 ครั้ ง เพื่อขอความเห็นจากผูส้อบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและ

ปัญหา การท างานร่วมกบัฝ่ายจดัการที่เกี่ยวขอ้ง 

ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีส าหรับปี 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาผล

การปฏิบัติงาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกบัค่าบริการสอบบัญชีส าหรับปี 2563 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัให้แต่งตั้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (ผูส้อบบัญชีหลกั) เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความ

คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 วงเงินไม่เกิน 

8,960,000 บาท และค่าสอบบัญชีส าหรับผูส้อบบัญชีรองของบริษทัย่อยท่ีจัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 

823,000 บาท 

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าท่ี ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจ าปี 2562 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวมใน

วันที่ 10 มกราคม 2563 ซ่ึงแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ส่วนที่ 2 การปฏิบติัหน้าที่เฉพาะดา้นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ส าหรับส่วนที่ 

2 แบ่งเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 1) การสอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษทั

ฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4) การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี 5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ 6) การจัดท ารายงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และส่วนที่ 3 การปฏิบติัหน้าที่ในดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติตามหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั
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อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อ

ประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนัและมุ่งเน้นให้บริษทัฯ มีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

 

นายไพฑูรย ์ทวีผล  

ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้และไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ทุกครัง้ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานที่ส าคญัในปี 2562 สรุปไดด้งันี ้

1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามญัผู้

ถือหุน้ ประจ าปี 2562 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็น

กรรมการบริษัท ไดต้ั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง15 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบั

การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตัง้

กรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2562 กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดม้ีมติ

อนุมติัแต่งตัง้กรรมการทุกท่านตามที่เสนอ 

2) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรบัคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและปัจจัยแวดลอ้มอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจน

พิจารณาเปรียบเทียบกับอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียงกับบริษัทฯ ซึ่งที่

ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัตามที่เสนอ 

3) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ าปี2561 และก าหนดเป้าหมายรวมทั้งวิธีการ

ประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ าปี 2562 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดเป้าหมายและ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง 

4) พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและ

น าเสนอขอ้มลู 

5) พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ของบริษัทฯ ประจ าปี 

2562 ซึ่งประกอบดว้ย ขอ้มลูเก่ียวกับจ านวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และความรูค้วาม

ช านาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง

กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถอันหลากหลาย  และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ รวมทั้งได้มีการพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ เก่ียวกับมุมมองที่มีต่อ

องคป์ระกอบและโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท 
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6) พิจารณารบัทราบนโยบายการจ่ายโบนสัพนักงานประจ าปี 2561 และใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อใชเ้ป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาจ่ายโบนสัพนักงานประจ าปี 2561 อย่างเหมาะสม 

7) พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 เพื่อเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ด ี

8) กิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายและการด าเนินงานดา้นการบริหารทุนมนุษยแ์ละ

การบริหารองคก์ร อาทิ แผนงานและผลการด าเนินงานในปี 2562 การสรรหาพนกังาน อตัราการลาออก และแผนการ

พฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

9) พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ

บริหารงานของบริษัทฯ 

10) พิจารณารับทราบเกณฑ์การก า กับดูแลกิจการและความยั่ งยืนที่ เก่ียวกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง

ก าหนดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ Dow Jones 

Sustainability Indices 

11) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยในปี 

2562 ไม่มีการปรบัปรุงแกไ้ขเนื่องจากกฎบตัรฉบบัปัจจุบนัมีความครบถว้นและเหมาะสมแลว้ 

12) พิจารณาโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”) ของ 

บริษัทฯ 

13) พิจารณากฎบตัรประธานกรรมการอิสระ และเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรอบคอบ ซื่อสัตยส์ุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่

ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อประโยชนท์ี่สมดุลและยั่งยืนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 

 

นายการุณ กิตติสถาพร  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการ นโยบายความเสี่ยง 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 

บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงแบบยั่งยืน เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นต่อการบรรลเุป้าหมาย ใหกั้บผู้

มีส่วนไดเ้สียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้ โดยก าหนดการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้ง ระดบัองคก์ร ระดบัหน่วย

ธุรกิจ และระดบัปฏิบติัการ พรอ้มทัง้ผลกัดนัการบริหารความเส่ียงให้เป็นส่วนหนึ่ง ของวฒันธรรมองคก์ร ซึ่งความเส่ียงส าคัญ 

(Key Risks) ขององคก์รจะถูกก าหนดกลยุทธก์ารจดัการที่ เหมาะสม เพื่อก ากับดูแลและควบคุมความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ใหอ้ยู่ใน

ระดับความเส่ียงที่องคก์รยอมรับไดภ้ายใต้ การก ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเส่ียงและคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเส่ียงมีการประชุมไตรมาสละครัง้ รวม 4 ครัง้ มีผลด าเนินงาน

ที่ส าคญั ดงันี ้

1) ก ากับให้มีการทบทวนความเส่ียงส าคัญระดับองคก์รประจ าปี  โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นเทคโนโลยี รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค ประกอบกับปัจจัยภายในต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อก าหนดความเส่ียงขององค์กร  (Risk Universe) ซึ่ง

ครอบคลุมความเส่ียงทั้ง  5 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

(Operational Risk) ความเส่ียงดา้นกฎหมายและข้อบงัคับ (Compliance Risk) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial 

Risk) และความเ ส่ียงด้านความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk) และได้ส ารวจความเห็น ของ

คณะกรรมการนโยบายความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินและก าหนดความเส่ียงส าคญั

ระดับองคก์รประจ าปี 2562 ซึ่งไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของความเส่ียงแต่ละดา้นไว้ในหัวข้อปัจจัยความเส่ียง (หนา้ 

80) 

2) ก ากับให้มีการทบทวนและติดตามความเส่ียงเกิดใหม่  (Emerging Risk) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ 

เป้าหมายหรือกลยุทธข์องบริษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบายความเส่ียงไดติ้ดตามและใหข้อ้เสนอแนะในการจัดการ 

ความเส่ียงเกิดใหม่ของปี 2562 ซึ่งประกอบไปดว้ย 

• ความเส่ียงดา้นการบริหารงานในการท าธุรกิจใหม่ หรือท าธุรกิจในสภาพแวดลอ้มและการแข่งขันที่แตกต่างจาก

เดิม เพื่อสรา้งการเติบโตตามเป้าหมายของบริษัทฯ จึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ นอกจากการสรา้งและ

ปรบัปรุงธุรกิจที่มีอยู่เดิม โดยมีการควบรวมและซือ้กิจการเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจ บริษัทฯ ไดเ้ตรียมพรอ้มใน

ดา้นต่าง ๆ เช่น การปรบัโครงสรา้งการบริหารงาน การสรรหาและพฒันาบุคลากรเพื่อรองรบั และการปรบัเปล่ียน

ดา้นนโยบายและ กระบวนการท างาน เป็นตน้ 
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• ความเส่ียงดา้นการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการท าธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้

ด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการพฒันาบุคลากรไดท้บทวนและพฒันาหลักสูตร 

Functional Course ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้รองรับและจัด Sharing เก่ียวกับด้าน Digital เพื่อให้ความรู้แก่

พนักงาน  2) ดา้นการปรับรูปแบบและวิธีการท างาน ไดน้ าหลักการ Agile และ OKRs มาพัฒนาใช้ในหลาย ๆ 

ส่วนของการท างาน 3) ด้านการปรับเปล่ียนสู่ Digital HR ได้น าเทคโนโลยีและเคร่ืองมือด้าน Digital มา

ประยุกตใ์ช ้กับงานดา้น HR ทัง้การรบัสมคัรงาน การพฒันาบุคลากร งานทะเบียนประวติังานสวสัดิการ เป็นตน้ 

• ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ไดก้ าหนดความเส่ียงเกิดใหม่เพิ่มขึน้หนึ่งความเส่ียง คือ ความเส่ียงจากกฎหมาย

คุม้ครอง ขอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA) จากการที่ประเทศไทยประกาศ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ซึ่งจะมีผล บงัคบัใชใ้นเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ไดท้บทวนกระบวนการท างานของบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกับ

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ทัง้การไดม้า การจดัเก็บ การน าไปใชก้ารโอนยา้ย และการท าลาย

ขอ้มลู เป็นตน้ เพื่อก าหนดมาตรการในดา้นต่าง ๆ ทัง้การปรบัวิธีปฏิบติังาน การปรบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการเปล่ียนแปลงนโยบายและเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้สอดคลอ้งกับกฎหมายดังกล่าวก่อน

วนัมีผลบงัคบัใช ้

3) พิจารณาเห็นชอบการจดัท าทะเบียนข้อมูลความเส่ียง (Risk Register) ก าหนดตวัชีว้ดัความเส่ียงที่ส าคัญ (Key Risk 

Indicators) และระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้

4) ติดตามสถานะของความเส่ียงส าคัญและพิจารณาแผนจัดการความเส่ียงที่ก าหนด (Risk Response Plan) ของ

หน่วยงานเจา้ของความเส่ียง (Risk Owner) 

5) ติดตามการบริหารความเส่ียงในระดับสาขา โดยมีการทบทวนความเส่ียงของสาขา ระบุความเส่ียงส าคัญระดบัสาขา 

และจดัท าแผนจดัการความเส่ียงในทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง 

6) พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานใน

ปัจจุบนั เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการนโยบายความเส่ียงไดม้ีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงให้กับคณะกรรมการบริษัทรบัทราบอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปีที่ผ่านมา การบริหารความเส่ียงไดพ้ิจารณาความเส่ียงดา้นต่าง ๆ  อย่างครอบคลุม มีการติดตามความเส่ียงที่ส าคญั

อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ มีการจดัการความเส่ียงที่ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดบัที่ยอมรบัไดซ้ึ่งช่วยส่งเสริมให้

บริษัทฯ สามารถบรรลผุลส าเร็จตามวิสัยทศันแ์ละ พนัธกิจที่ก าหนดไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ ์

 

นายไพฑูรย ์ทวีผล 

ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง 
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