แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2554

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
Central Pattana Public Company Limited

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลัก ทรัพย์
1. ข้ อมูลทั่วไป
2. ปั จจัยความเสี่ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
5. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
7. โครงสร้ างเงินทุน
8. การจัดการ
9. การควบคุมภายใน
10. รายการระหว่างกัน
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ส่ วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้ อมูล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
12-1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ข้ อมูลทัว่ ไป
บริษัท
ประกอบธุรกิจ
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
ที่อยู่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 30-33
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
0107537002443
2,178,816,000 บาท
2,178,816,000 บาท (ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
0-2667-5555
0-2264-5593
http://www.cpn.co.th
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

สรุปข้อมูลทั�วไปของนิติบุคคลที�บริษัทถือร้อยละ 10 ขึ�นไป
บริษัท
1 บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555
2 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จํากัด
1697 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900 โทร 0-2793-6000
3 บริษัท หลังสวนเรียลตี� จํากัด
95/3 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2652-2277
4 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
160 ถ.พระรามที� 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150 โทร 0-2866-4300
5 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 0-5399-9199
6 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด
68/100, 68/919 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2834-6000
7 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร 0-2649-6000
8 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด
99, 99/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร 0-4300-1200
9 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด
55/88-89, 55/91 หมู่ที� 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร 0-3764-1880-5
10 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จํากัด
9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310 โทร 0-2103-5999
11 บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส พระราม3 จํากัด
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร 0-2649-6000
12 บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี� จํากัด
587, 589 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 โทร 0-2763-6000
13 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช จํากัด
333/99 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทร.0-3764-1601-10
14 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด*
4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2640-7000
15 บริษัท เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ จํากัด
591 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 โทร 0-2763-6000
16 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
5/5-6 หมู่ 7 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2947-5000
17 บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จํากัด
5/5 หมู่ 7 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2947-5000
18 บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จํากัด
47 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทร 0-2399-4510
19 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท บริหารงานโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค ชั�น 21-22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 0-2949-150
20 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 บริหารงานโดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั�น M,G ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 โทร. 0-2670-4900
21 กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 บริหารงานโดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั�น M,G ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 โทร. 0-2670-4900
22 บริษัท ซีพีเอ็น คอนสตรัคชั�น แมเนจเม้นท์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555
23 บริษัท โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา บีช จํากัด
999/9 ชั�น 30 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555
24 บริษัท ซีพีเอ็น เชียงราย จํากัด
99/9 หมู่ที� 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
25 บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555
26 บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี� จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555
27 บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จํากัด
999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 0-2667-5555
28 Global Retail Development & Investment Limited.
30/F Jardine House One Connaught Place Central HK.
29 Global Commercial Property Limited.
30/F Jardine House One Connaught Place Central HK.
30 Central (Shanghai) Management Consulting Co.,Ltd.
Room 1107, No.238 Jiangchang (No.3) Road, Zhabei District, Shanghai
หมายเหตุ: **แสดงเฉพาะทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยประเภทเจ้าของ

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า
ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า

ทุนจดทะเบียน
1,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น
99.99%

5,000,000

99.99%

อาคารที�พักอาศัย และพื�นที�ร้านค้าให้เช่า

1,000,000,000

99.99%

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

1,500,000,000

99.99%

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

1,000,000,000

99.99%

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

800,000,000

99.99%

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3

324,738,000

99.99%

2,000,000,000

78.13%

900,000,000

99.99%

3,200,000,000

93.30%

ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า

175,000,000

ศูนย์การค้า/อาคารสํานักงาน/ที�พักอาศัย/สวนนํ�า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

600,000,000

99.99%
(ถือผ่าน บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3)
99.99%
(ถือผ่านบจ.หลังสวนเรียลตี)�
99.99%

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์,
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
และให้เช่าพื�นที�อาคารสํานักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ให้เช่าพื�นที�ค้าปลีกภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

1,500,000,000
2,511,938,100

90.00%
(ถือผ่านบจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี� 10.00%)

518,000,000

16,381,000,000

99.99%
(ถือผ่านบจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี� )
15.00%
(ถือผ่าน บจ.หลังสวนเรียลตี� 12%
และ บจ. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า 3%)
12.00%
(ถือผ่านบจ.หลังสวนเรียลตี)�
11.85%
(ถือผ่านบจ.หลังสวนเรียลตี)�
27.80%

4,600,000,000

100.00%

236,760,000**

100.00%

1,000,000

99.93%

1,000,000,000

99.99%

700,000,000

99.99%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1,000,000

99.94%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1,863,485,000

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1,341,600,000

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

HK$10,000

99.99%
(ถือผ่าน บจ.เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว 24.99%
และ บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 75.00%)
99.99%
(ถือผ่าน บจ. เซ็นทรัลเวิลด์)
100.00%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

HK$10,000

100.00%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RMB10,000,000

100.00%

ศูนย์การค้าแฟชั�น ไอส์แลนด์

500,000,000

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

125,000,000

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

400,000,000

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2,
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ�นเกล้า
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลเวิลด์
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา
บริหารและจัดการเกี�ยวกับงานก่อสร้างอาคาร สิ�งปลูกสร้างและ
งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ศูนย์การค้า

1-2

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

ข้ อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
บริ ษัท

สถานะ

ที่อยู่

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด นายทะเบียนหุ้นสามัญ

62 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทร 0-2229-2888 โทรสาร 0-2654-5427

หุ้นกู้ไม่ มีประกัน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้แทนถือหุ้ นกู้ CPN135A และ CPN145A 393 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2230-6061 โทรสาร 0-2266-8150

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ CPN0126A , CPN136A, 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุ มวัน
CPN15DA
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2626-7503 โทรสาร 0-2626-7542

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ CPN135A ,CPN145A 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-1987 โทรสาร 0-2470-1998

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ CPN127A ,
CPN126B, CPN164A, CPN16OA,
CPN18OA, CPN21OA, CPN156A และ
CPN171A

9 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0-2256-2323-8 โทรสาร 0-2256-2406

ธนาคารกรุ งศรี อยุธ ยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ CPN163A

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทร. 0- 2296-3582 โทรสาร 0-2296-2202

ผู้สอบบัญชี

ชั ้น 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้

ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึ กษาด้ านบริ หารความเสี่ยง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222
บริ ษทั จัดอัน ดับเครดิต
บริษัท ทริสเรทติ ้ง จํ ากัด

ผู้จัดอันดับเครดิตองค์ กรและตราสารหนี ้

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั ้น 24 เลขที่ 191
ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-3011 โทรสาร 0-2231-3012
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ปั จจัยความเสี่ยง
ลักษณะความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
-

การขยายการลงทุนไปต่ างประเทศ
หากโครงการต่างประเทศไม่ประสบความสําเร็จ
อาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ (Operation Risk)
-

-

ความเสี่ยงด้ านขีดความสามารถองค์ กร
หากบริษัทไม่สามารถเตรียมความพร้ อมองค์กร และ
บุคคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร อาจ
ส่งผลให้ ขาดโอกาสในการขยายธุรกิจ และส่งผลต่อ
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการได้
ความเสี่ยงด้ านงานก่ อสร้ าง
หากไม่สามารถบริหารระยะเวลา และต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
ให้ เป็ นไปตามแผนงานได้ อาจส่งผลกระทบต่อกระแส
เงินสดและความสามารถในการทํากําไรของกิจการได้

ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง
มุ่งเน้ นการดําเนินแผนกลยุทธ์ ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจและแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ และให้ ม่ ันใจได้ ว่ า
การกําหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ ของบริษัทสอดคล้ องกับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดย
- ศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ติดตามความเป็ นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางตอบสนองให้ สอดคล้ อง
กับสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
- ร่ วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศกั ยภาพสูง
- เตรี ยมความพร้ อมองค์กร และบุคคลากร เพื่อรองรับการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ
- พัฒนาปรับปรุงศูนย์การค้ าที่มีอยู่ พร้ อมทั ้งยกระดับมาตรฐานการให้ บริ การและการบริ หารจัดการอย่า งต่อเนื่อง เพื่อสร้ าง
ความแตกต่างและความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
- จัดหาแหล่งเงินทุนให้ เพียงพอกับความต้ องการเงินทุน และดํารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ทุนที่เหมาะสม
มุ่งเน้ นกระบวนการปฎิ บัติงานทุกขัน้ ตอน โดยให้ ค รอบคลุม ทุกกระบวนการ การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในการปฎิบัติงาน รวมถึงความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย ที่อาจส่ งผลกระทบต่ อชีวิตและทรัพย์ สินขององค์ กร
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานด้ านต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร
- พัฒนาบุคลากรในตําแหน่งที่สําคัญตาม Succession Plan และ Individual Development Plan (IDP)
- พัฒนา Training Roadmap ตาม Competency Profile
- ทํา Change Management เพื่อสื่อสารและเตรี ยมความพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขององค์กร
-

มีกระบวนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้ างที่เป็ นระบบที่ทํา ให้ โครงการก่ อสร้ างบรรลุผ ลสํา เร็ จได้ ด้ว ย
ต้ นทุนที่ตํ่าที่สดุ โดยไม่ทําให้ คณ
ุ ภาพ และความเชื่อถือได้ ของโครงการด้ อยลง (Value Engineering )
มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ างที่โปร่ งใส และมีประสิทธิภาพ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากการก่ อวินาศกรรม อุบัติภัย
และภัยธรรมชาติ
หากเกิดความเสียหายจากภัยเหล่านี ้ อาจก่อให้ เกิดการ
หยุดชะงักทางธุรกิจ และส่งผลกระทบกับกระแสเงินสด
และความสามารถในการทํากําไรของกิจการได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
- จัดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสีย หายอัน เกิ ดจากภัย ธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่ อวิน าศกรรมให้ กับทุก โครงการ
ภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหายทางการเงิน
- มีการจัดทํา Business Continuity Plan เพื่อบริ หารจัดการในสถานการณ์ฉกุ เฉินและการวางแผนธุร กิ จ อย่า งต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉกุ เฉิน หรื อเหตุการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ ได้
- สร้ างศูนย์การค้ าให้ มีโครงสร้ างที่มนั่ คง แข็งแรง ตามมาตรฐานเพื่อรองรับ และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติรุนแรง

ความเสี่ยงด้ านกฏระเบียบ (Compliance Risk)
- ความเสี่ยงจากกฎหมาย และนโยบายภาครัฐ
หากบริษัทมิได้ ตรวจสอบข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องรวมถึง
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของข้ อกําหนดและนโยบาย
ภาครัฐให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน อาจส่งผล
กระทบให้ อตั ราผลตอบแทนการลงทุน/การเติบโตของ
กําไรลดลงได้
ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk)

มุ่งเน้ นการปฎิบัติตามกฏระเบียบ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์ กร รวมถึงกฏหมายต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง อย่ างเคร่ งครัด
- ให้ ความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตั ้งและการกําหนดขนาดที่ดินที่ตั ้ง ตลอดจนการตรวจสอบถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในประเด็น ต่า งๆ เช่น ผังเมือง แนวเวนคืน การปรั บปรุ งระบบขนส่งมวลชน และ
กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้ อม อย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ สามารถกําหนดแผนการพัฒนาโครงการได้ อย่างเหมาะสม

-

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยอาจส่งผลให้ บริษัทมี
ต้ นทุนสูงขึ ้น และมีอตั รากําไร/ผลตอบแทนที่ลดลง
รวมถึงผลกระทบต่อการขยายธุรกิจในอนาคต

มุ่งเน้ นการบริ หารองค์ กร โดยใช้ นโยบายทางการเงินอย่ า งระมัดระวังภายใต้ งบประมาณที่กํา หนด เพื่อ ให้ ไ ด้ รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้ เกิดความเชื่อ มั่นว่ า มีการบริ หารความเสี่ย งและการควบคุมภายในมีประสิทธิภ าพ
เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว
- เพิ่มสัดส่วนเงินกู้ยืมที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่ให้ มากขึ ้น ในสภาวะดอกเบี ้ยขาขึ ้น
- มีการใช้ เครื่ องมือทางการเงิน เช่น Interest rate swap ในการบริ หารเพื่อเพิ่มสัดส่วนของอัตราดอกเบี ้ยคงที่
- มีทางเลือกอื่นๆ สําหรับการระดมเงินทุนที่นอกเหนือจากการกู้ยืม เช่น การระดมทุนผ่านกองทุน รวมอสังหาริ มทรั พย์ และ
การหาผู้ร่วมลงทุนในโครงการใหม่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
"เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมัน่ ทีจ่ ะเป็ นผู้นําด้ านการพัฒนาศูนย์การค้ า ด้ วยมาตรฐานระดับโลก "
ประวัตคิ วามเป็ นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ
พ.ศ. 2523 - กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ยน และบุคคลรายย่อยอื่น ได้ ร่วมกันก่อตัง้ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา
จํากัด” ขึน้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้ วยทุนจดทะเบียน เริ่ ม แรก 300 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศูนย์การค้ าขนาดใหญ่แบบครบวงจร
พ.ศ. 2525 - เปิ ดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ า ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย
พ.ศ. 2536 - เปิ ดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
พ.ศ. 2538 - เปิ ดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าเอนกประสงค์ พร้ อมอาคารสํานักงาน
- เปิ ดดําเนินการโครงการเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
- จดทะเบียนเข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000 ล้ านบาท
พ.ศ. 2539 - เข้ าซื ้อโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
พ.ศ. 2540 - เปิ ดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
พ.ศ. 2543 - เปิ ดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พ อร์ ต เฟส 2 เอ (อาคารที่จ อดรถและโรงภาพยนตร์ ใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต)
พ.ศ. 2544 - เข้ าซื ้อหุ้นโครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนาเพิ่มเติมอีก 79% จากสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 20% เป็ น 99%
พ.ศ. 2545 - เพิ่ ม ทุน จดทะเบีย นจํ า นวน 100 ล้ านหุ้น คิด เป็ น 1,000 ล้ านบาท โดยการเสนอขายให้ กับ ผู้ ถือ หุ้น เดิ ม
(Right Offering)
- เปิ ดดําเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
- เข้ าซื ้อโครงการเซ็นทรัลเวิลด์
พ.ศ. 2546 - จดทะเบียนลดมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 5 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนประเภทหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ จํานวน 35,714,200 หุ้น หุ้นละ 28 บาท
คิดเป็ น 999,997,600.- บาท ให้กบั กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน
- เปิ ดโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฟส 2 บี
- เข้ าซื ้อโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
พ.ศ. 2547 - จดทะเบียนลดมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้น โดยการแตกมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 5 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
พ.ศ. 2548 - กองทุนรวมอสังหาริ ม ทรัพ ย์ CPN รี เทล โกรท (CPNRF) ได้ เข้ ามาลงทุนในสินทรัพ ย์ส่วนใหญ่ข องโครงการ
-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
เข้ าลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น 33%
เข้ าซื ้อหุ้นโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 เพิ่มเติม จากสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 60.53% เป็ น 99.99%
หุ้นของบริษัทได้ รับคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 50 หุ้นของบริ ษัทชัน้ นําในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่งประเทศไทย ที่จ ะนํา
ราคาหุ้นมาคํานวณดัชนี SET50
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
พ.ศ. 2549

-

เปิ ดให้บริการอาคารสํานักงานเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์บี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

-

หุ้นของบริษัทฯ ได้ รับคัดเลือกจาก Morgan Stanley Capital International Inc. ในการนําราคาหุ้นมาคํานวณ
ดัชนี MSCI ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

- เปิ ดให้บริการส่วนขยายโครงการ “ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์”
พ.ศ. 2550

-

ทริสเรทติ ้งได้ ปรับอันดับเครดิตขององค์กร และตราสารหนี ้ของบริษัทฯ จากระดับ “A” ขึ ้นเป็ น “A+”
ได้ รับคะแนน “ดีเยี่ยม” จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2550 โดยการประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่ วมกับสมาคมบริ ษัทจดทะเบียน
และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน และจัดอยู่ในกลุ่ม “บริษัทตัวอย่างทีด่ ี 1 ใน 19 บริ ษัท” ซึ่งมีการเผยแพร่ ร ายชื่อใน
เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

พ.ศ. 2551

-

ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001-2000 ทัง้ 10 ศูนย์การค้ าทีเ่ ปิ ดให้บริการ
ได้ รับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) จากงานประกาศผล
SET Awards 2008
เปิ ดให้บริการโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ

พ.ศ. 2552

-

เปิ ดให้บริการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
เข้ าทําสัญญาเช่าช่วงโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เป็ นระยะเวลา 20 ปี

-

เข้ าซื ้อโครงการศูนย์การค้ าเจริญศรี คอมเพล็กซ์ และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็ นโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา
อุดรธานี ซึ่งประกอบด้ วย ศูนย์การค้ า และโรงแรม(ภายใต้ ชื่อ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี)

-

เปิ ดให้บริการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ รับรางวัล

-

 Best Mixed-Use Development 2009 และ Best Retail Development 2009 จากงาน CNBC Asia
Pacific Property Awards 2009,
 Super Brands Awards 2009 จาก Super Brand Council,
 2009 ICSC Asia Shopping Centre Awards – Gold Award for Development and Design
Excellence โดยสมาคมศูนย์การค้ าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Center
หรือ ICSC)
 BK Readers' Choice Award ผ่านการโหวตจากผู้อ่าน BK Magazine
-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และเซ็นทรัลพลาซา บางนา ได้ รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม
ISO 14001:2004

-

ได้ รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์ประจําปี 2552 จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศ
ไทย และได้ รับรางวัล Certificate of Excellence สําหรับงานด้ านนักลงทุนสัม พันธ์จ ากงาน IR Magazine South
East Asia Awards 2009
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

พ.ศ. 2553

-

ได้ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี ดีเด่น (Board of the Year) ประจําปี 2551-2552

-

กองทุนรวมอสังหาริ ม ทรัพ ย์สิทธิการเช่า CPN รี เทล โกรท (CPNRF) ได้ เข้ ามาลงทุนในสินทรัพ ย์ บางส่วนของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

-

ได้ รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มคะแนนระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินผลการกํากับดูแ ลกิจ การบริ ษัทจดทะเบียน
ไทยประจําปี 2552

-

เปิ ดให้บริการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ รับรางวัล
 BK Readers' Choice Award ผ่านการโหวตจากผู้อ่าน BK Magazine เป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน,
 Super Brands Awards 2009 จาก Super Brand Council เป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน,
 2010 Best-of-the Best-Award ด้ า นการออกแบบและการพัฒนา จากสมาคมศูน ย์การค้ าระหว่า ง
ประเทศ (International Council of Shopping Center หรือ ICSC)

พ.ศ. 2554

-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้ รับรางวัล สร้ างสรรค์เพื่อ
การอนุรักษ์ พ ลังงานดีเด่น Thailand Energy Award 2010 ประเภทอาคารใหม่ และประเภทอาคารควบคุม
จากกระทรวงพลังงาน ตามลําดับ

-

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล พลาซา เชีย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ได้ รับ รางวัล ยอดเยี่ย มด้ า นการบริ หารสู่ค วามเป็ นเลิ ศ
(Thailand Quality Class : TQC) จากสถาบันเพิ่ ม ผลผลิ ตแห่งชาติ กระทรวงอุต สาหกรรม ซึ่ งถือ เป็ น
ศูนย์การค้ าแห่งแรกในเอเชียทีไ่ ด้ รับรางวัลนี ้

-

12 ศูนย์การค้ าของ CPN ได้ รับการรับรอง ISO 9001:2008

-

ได้ รับ การประเมิน ให้ อ ยู่ ในกลุ่ม คะแนนระดับ “ดี เ ลิศ ” จากการประเมิ นผลการกํา กับดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียนไทยประจําปี 2553

-

ทริสเรตติง้ คงอันดับเครดิตบริ ษัทในระดับ A+ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความแข็งแกร่ ง ความน่าเชื่อถือและการ
เติบโตของ CPN ภายใต้ ภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง และเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่ส่งผลกระทบต่อเซ็นทรัล
เวิลด์

-

เปิ ดให้บริการศูนย์การค้ าเซ็นทรัล เวิล ด์อีกครัง้ ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ จากการชุม นุม บริ เวณ
สี่แยกราชประสงค์

-

เปิ ดให้บริการโรงแรมฮิลตัน พัทยา บริเวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าแห่งแรกของ CPN และเปิ ดให้บริการมานานกว่า 30 ปี
ได้ ปิดให้บริการชัว่ คราว เพื่อทําการปรับปรุ ง ปรับโฉม และปรับเปลี่ยนร้ านค้ า ในระหว่างเดือนกุม ภาพันธ์ ถึง
สิงหาคม 2554 และได้ กลับมาเปิ ดให้บริการอีกครัง้ ในรู ปโฉมใหม่ทมี่ ีความทันสมัย โดยมีการเพิ่ม ร้ านค้ าชัน้ นํา
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศให้มีความครบถ้ วนทังในด้
้ านสินค้ าและบริ การ ซึ่งได้ รับการตอบรับจากผู้เข้ าใช้
บริการอย่างดียิ่ง
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
-

เปิ ดให้บริการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าที่ทนั สมัยและครบวงจรที่สุดในจังหวัด
เชียงราย ประกอบด้ วยร้ านค้ าชันนํ
้ า ร้ านอาหาร และศูนย์ความบันเทิง โครงการแวดล้ อมไปด้ วยแหล่งท่องเที่ยว
และเขตเศรษฐกิจ ตามนโยบายของภาครัฐทีจ่ ะส่งเสริมให้จงั หวัดเชียงรายเป็ นประตูการค้ าสู่กลุ่ม ประเทศในลุ่ม
แม่นํ ้าโขงตอนบน

-

ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่นักลงทุนสถาบันเป็ นวงเงินรวม 500
ล้ านบาท กําหนดการไถ่ถอน 5 ปี ซึ่งได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันเป็ นอย่างดี

-

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 โดยมีวาระทีส่ ําคัญ คือ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสําหรับ
ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2553

-

ได้ รับการคงอันดับเครดิตบริษัทและหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันทีร่ ะดับ A+ โดยทริ ส เรตติง้ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความ
แข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือและการเติบโตของ CPN

-

ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นกั ลงทุนสถาบันเป็ นวงเงินรวม 1,000
ล้ านบาท กําหนดการไถ่ถอน 5 ปี ซึ่งได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันเป็ นอย่างดี

-

จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2553 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น

-

ได้ รับการคงอันดับเครดิตบริษัทและหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันทีร่ ะดับ A+ โดยทริ ส เรตติง้ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความ
แข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือและการเติบโตของ CPN

-

ลงนามในสัญ ญาวงเงินกู้ร ะยะยาว 7 ปี กับสถาบันการเงิน วงเงินรวม 2,000 ล้ านบาท ซึ่งสะท้ อนถึงความ
น่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งทางการเงินของ CPN

-

เปิ ดให้บริการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าทีท่ นั สมัยและครบวงจรที่สุดในภาคเหนือ
ตอนล่าง ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีนซึ่ง
เป็ นไปตามนโยบายของภาครัฐ ที่จ ะส่งเสริ ม ให้ เป็ นเส้ นทางเศรษฐกิจ จากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก (EastWest Economic Corridor)

-

ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นกั ลงทุนสถาบันเป็ นวงเงินรวม 2,000
ล้ านบาท กําหนดการไถ่ถอน 5 ปี , 7 ปี และ 10 ปี ซึ่งได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันเป็ นอย่างดี

-

จากเหตุอุทกภัยครัง้ ร้ ายแรงในพืน้ ที่ภ าคกลางตอนล่างและกรุ งเทพฯ ทําให้ ต้องปิ ดให้ บริ การศูนย์การค้ า 3
โครงการภายใต้ การบริหารของ CPN คือ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า, ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา ราม
อินทรา และศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว เป็ นการชั่วคราว เนื่ องจากความไม่ส ะดวกในการเดิ น
ทางเข้ าออกของผู้ใช้ บริ การและเพื่อเหตุผ ลด้ านความปลอดภัยของทรัพ ย์ สินและสวัส ดิภ าพของพนักงาน
อย่างไรก็ดี เหตุอุทกภัยดังกล่าวมิได้ ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อทรัพย์สินของบริษัท

-

เปิ ดให้บริการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าทีท่ นั สมัยและครบวงจรที่สุดแห่ง
หนึ่งในกรุ งเทพฯ ตังอยู
้ ่ในเขตธุรกิจและแหล่งบันเทิง แวดล้ อมด้ วยทีอ่ าคารสํานักงาน ทีพ่ กั อาศัย สถานฑูต และ
สถานศึกษา โครงการมีอุโมงค์เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร-สถานีพระราม 9

-

ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นกั ลงทุนสถาบันเป็ นวงเงินรวม 2,000
ล้ านบาท กําหนดการไถ่ถอน 3.5 ปี และ 5.1 ปี ซึ่งได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันเป็ นอย่างดี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
27.80%
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

99.99%

บจ.เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส

99.99%

บจ.ซีพีเอ็น พัทยาบีช

99.99%

บจ.หลังสวนเรียลตี�

99.99%

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

99.99%

บจ.บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี�

100.00%

100.00%
กองทุนรวมธุรกิจ
ไทย 4

99.99%

กองทุนรวมธุรกิจ
ไทย 5

บจ.เซ็นทรัลเพลย์แลนด์

Direct

12.00%
Indirect

บจ.สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์

3.00%

99.99%

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

99.99%

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์

99.99%

99.99%

12.00%

11.85%

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

99.99%*

บจ.สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า

บจ.อยุธยาเกษตรธานี

บจ.เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส พระราม 3

24.99%
บจ.เซ็นทรัลฟู�ด อเวนิว

บจ.ซีพีเอ็น ซิตี�

75.00%
90.00%

บจ.เซ็นทรัลเวิลด์

99.99%

บจ.ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์

10.00%
78.13%

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น

99.99%

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี

93.30%

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์

99.93%

99.99%

บจ.โรงแรมซีพีเอ็น พัทยาบีช

99.99%

99.94%

บจ.ซีพีเอ็น คอนสตรัคชั�น แมเนจเม้นท์

บจ.ซีพีเอ็น เชียงราย

บจ.ซีพีเอ็น โกบอล

100%

Global Retail Development &
Investment Limited.

หมายเหตุ : *จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื�อ 2 สิงหาคม 2553 และขณะนี�ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
**ชําระทุนครั�งแรกเมื�อ 17 มกราคม 2554 และครั�งที� 2 เมื�อ 9 กันยายน 2554
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100%

100%**

Global Commercial Property
Limited.

Central (Shanghai) Management
Consulting Co.,Ltd.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
กลุ่มธุ รกิจ/ดําเนินการโดย

%

ปี 2554

การถือหุ้น จํานวน

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

% จํานวน % จํานวน % จํานวน %
10,062 75.6% 9,142 76.7% 9,254 75.7% 7,244 73.9% 6,466 74.3%

ศูนย์ การค้ า
-บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
-บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ ตี ้
-บจ.เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
-บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%

-บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์

99.99%

-บจ.ซีพเี อ็น พัทยา บีช

99.99%

-บจ.เซ็นทรัลเวิลด์

100.00%

-บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น
-บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี
-บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์
-บจ. ซีพเี อ็น เชียงราย
อาคารสํานักงาน

78.13%
99.99%
93.30%
99.99%

%

จํานวน

767

5.8%

655

5.5%

898

7.3%

868

8.9%

809

9.3%

465

3.5%

157

1.3%

116

1.0%

-

-

-

-

18

0.1%

20

0.2%

21

0.2%

24

0.2%

19

0.2%

6

0.0%

6

0.1%

5

0.0%

7

0.1%

9

0.1%

632

4.7%

550

4.6%

639

5.2%

456

4.7%

378

4.3%

1.7% 110
3.7% 316
7.2% 601
100% 8,709

1.3%
3.6%
6.9%
100%

-บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
-บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ ตี ้
-บจ.เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรม
-บจ.เซ็นทรัลเวิลด์
-บจ.โรงแรมซีพเี อ็น พัทยา บีช
อาคารสําหรับพักอาศัย
-บจ.หลังสวนเรียลตี ้
-บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ ตี ้
สวนนํา้ และสวนพักผ่ อน
-บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
-บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ ตี ้
ศูนย์ อาหาร
-บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว
-บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

99.99%
100.00%
100.00%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%

-บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ ตี ้
99.99%
-บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
99.99%
-บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์
99.99%
-บจ.เซ็นทรัลเวิลด์
100.00%
ดอกเบีย้ รับ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
อืน่ ๆ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็ นประจํา)

48
498
815
13,311

0.4% 49
3.7% 475
6.1% 858
100% 11,912
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0.4% 27
4.0% 451
7.2% 820
100% 12,231

0.2% 167
3.7% 362
6.7% 972
100% 9,800

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการที่ดําเนินงานอยู่ในปั จจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
ดําเนินงานโดย(2) :
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บจ.เซ็นทรัล เรียลตี ้ เซอร์วสิ

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 83,696 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 45,344 ตร.ม.
- Convention Hall 2,506 ตร.ม.
- ประเภทอื่น(4) 3,712 ตร.ม.
- อาคารสํานักงานพื ้นทีร่ วม 24,336 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า 18,247 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ พื ้นที่ 97,557 ตร.ม.
หมายเหตุ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูน ย์ก ารค้ าครบวงจร และ 28 ไร่ 2 งาน ต่อสัญญาเช่าช่วงทรัพ ย์สินบริ เวณโครงการฯ จาก บจ.เซ็นทรัล
อาคารสํานักงานรวม 14 ชัน้ 76 ตารางวา อินเตอร์ พ ัฒ นา เป็ นระยะเวลา 20 ปี โดยสิน้ สุด สัญ ญาเดือ น
และใต้ ดิ น 1 ชั น้ โดยใน
ธันวาคม 2571
บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี
ห้างสรรพสินค้ าและโรงแรม
ข อ ง บ ริ ษั ท อื่ น ใ น ก ลุ่ ม
เซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

4,303 ล้ านบาท

ธ.ค. 2525

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า(3) ณ 31 ธันวาคม 2554
วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว -ไม่มี- ตร.ม. ระยะสัน้ 45,344 ตร.ม. 1) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน, รายวัน) บันทึกค่าเช่าและ
รวม 45,344 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
บริการโดยใช้ เกณฑ์สิทธิ
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 97% และ 97% ตามลําดับ)

- อาคารสํานักงานเช่าแล้ ว ระยะสัน้ 15,368 ตร.ม. คิดเป็ น 94% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 16% และ 96% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 3,173 คัน

(1)

มูลค่าของสินทรัพย์กอ่ นหักค่าเสื่อมราคาและ ไม่รวมค่าเช่าทีด่ ินรายปี โดยไม่รวมมูลค่าของสินทรัพย์ส่วนทีท่ าํ สัญญาเช่าการเงินกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท ดูได้ จากหัวข้ อ “การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ”
(3)
พืนที
้ เ่ ช่าแล้ วในหัวข้ อนี ้ รวมพืนที
้ ท่ ที่ าํ สัญญาทุกประเภท ทังสั
้ ญญาระยะยาว สัญญาระยะสัน้ ซึง่ รวมสัญญาระยะเวลา 3 ปี และตํ่ากว่า ตลอดจนสัญญาชั่วคราว
(4)
พืนที
้ ใ่ ห้ เช่าประเภทอืน่ หมายถึง พืนที
้ ส่ ว่ นกลางทีก่ อ่ ให้ เกิดรายได้ (พืนที
้ ท่ แี่ สดงไว้ เป็ นพืนที
้ ท่ มี่ ผี ้ เู ช่าแล้ วทังหมด)
้
ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น ร้ านค้ าบนพืนที
้ เ่ ปิ ด, ตู้หยอดเหรียญ, ตู้ ATM แต่พนที
ื ้ น่ ไม่
ี ้ รวมถึงพืนที
้ ใ่ ห้ เช่าประเภทรายวัน
* คําอธิบายในหมายเหตุ (1)-(4) ใช้ สําหรับหน้ า 3-8 ถึงหน้ า 3-28
(2)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
ดําเนินงานโดย :
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
พื ้นทีร่ วมทังโครงการ
้
:
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 104,545 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 57,323 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 2,711 ตร.ม.
- อาคารสํานักงานอาคาร A
พื ้นทีร่ วม 31,505 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีเ่ ช่า 22,426 ตร.ม.
- อาคารสํานักงานอาคาร B
พื ้นทีร่ วม 16,736 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีเ่ ช่า 11,334 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 133,896 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูนย์การค้ าครบวงจร 6 ชัน้ และอาคาร 24 ไร่ 2 งาน ทํา สั ญ ญาเช่ า 30 ปี นั บ จากเปิ ดดํ า เนิ น งานกั บ
สํานักงาน 2 อาคาร สูง 26 ชัน้ และ 84 ตารางวา บจ.ห้ างเซ็ นทรั ล ดีพ าร์ ทเม้ นท์ สโตร์ สัญ ญาเช่ า
18 ชั ้น โ ด ยใ นบริ เ วณ โ คร ง การ มี
สามารถต่ออายุได้ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษร
ห้ างส รร พ สิ น ค้ าขอ ง บริ ษั ท อื่ น ใ น
ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่ า
ซึ่งจะมีการตกลงกันเงื่อนไขต่างๆในภายหลัง
กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย
โดยในปี 2552 บริษัทได้ ทาํ สัญญาให้เช่าช่วงที่ดินแก่
กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เ ทล โกรท
(กองทุนCPNRF) เป็ นระยะเวลา 15 ปี 1 เดือน 27
วัน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
พื ้นทีร่ วมทังโครงการ
้
:
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้ องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 22,741 ตร.ม.
ระยะสัน้ 33,688 ตร.ม. รวม 56,429 ตร.ม. คิดเป็ น 98% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 98% ตามลําดับ)
- อาคารสํานักงาน A เช่าแล้ ว ระยะยาว 1,302 ตร.ม. ระยะสัน้ 20,084 ตร.ม.
รวม 21,386 ตร.ม. คิดเป็ น 95% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 96% และ 91% ตามลําดับ)
- อาคารสํานักงาน B เช่าแล้ ว ระยะสัน้ 11,204 ตร.ม. รวม 11,204 ตร.ม.
คิดเป็ น 99% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 96% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 3,705 คัน
3-8

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

1,163 ล้ านบาท

มี.ค. 2538

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
โดยแบ่งเป็ น
 พื ้นทีข่ องบริษัทฯ :
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 37,463 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 35,771 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 65,960 ตร.ม.
 พื ้นทีภ่ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับกองทุน
CPNRF* :
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 67,082 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 21,552 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 2,711 ตร.ม.
- อาคารสํานักงานอาคาร A
พื ้นทีร่ วม 31,505 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีเ่ ช่า 22,426 ตร.ม.
- อาคารสํานักงานอาคาร B
พื ้นทีร่ วม 16,736 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีเ่ ช่า 11,334 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 67,936 ตร.ม.

* หมายเหตุ :
บริ ษัททําสัญญาให้เช่าอาคารศูนย์การค้าและพืน้ ทีจ่ อดรถ
บางส่ วนกับกองทุนCPNRF เป็ นระยะเวลา 15 ปี
1 เดือน 27 วัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี

พื ้นทีเ่ ช่าแล้ วในส่วนของบริษัทฯ :
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 22,741 ตร.ม.
ระยะสัน้ 13,030 ตร.ม. รวม 35,771 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีใ่ ห้ เช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 98% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 1,825 คัน
พื ้นทีเ่ ช่าแล้ วในส่วนทีอ่ ยู่ภ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับกองทุนCPNRF :

พื ้นทีข่ องบริษัทฯ :
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรงตาม
อายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน้ (รายเดือน) บันทึกค่าเช่าและค่าบริการ
โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ
พื ้นทีภ่ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับกองทุนCPNRF :
1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) เป็ นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้กบั กองทุนCPNRF โดยรับรู้ รายได้ เป็ นค่า
บริหารงานในอัตราทีต่ กลงกัน

- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว - ไม่มี ระยะสัน้ 20,658 ตร.ม. รวม 20,658 ตร.ม. คิดเป็ น 96% ของพื ้นทีใ่ ห้เช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 99% ตามลําดับ)
- อาคารสํานักงาน A เช่าแล้ ว ระยะยาว 1,302 ตร.ม. ระยะสัน้ 20,084 ตร.ม.
รวมเป็ น 21,386 ตร.ม. คิดเป็ น 95% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 96% และ 91% ตามลําดับ)
- อาคารสํานักงาน B เช่าแล้ ว ระยะสัน้ 11,204 ตร.ม.
รวมเป็ น 11,204 ตร.ม. คิดเป็ น 99% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 96% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 1,880 คัน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
ดําเนินงานโดย :
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 24,056 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 17,156 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 552 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 37,291 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ลักษณะโครงการ

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศู น ย์ ก ารค้ าครบวงจร 6 ชัน้ โดยในบริ เ วณ 6 ไร่ 3 งาน ทํา สัญ ญาเช่ า 30 ปี นับ จากเปิ ดดํ าเนิ น งาน
โครงการมีห้างสรรพสินค้ าของบริษัทอื่นในกลุ่ม 68 ตารางวา กับบจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้ นท์ สโตร์ สัญ ญา
เซ็นทรัลรวมอยูด่ ้ วย
เ ช่ า ส า ม า ร ถ ต่ อ อ ายุ ไ ด้ โ ด ย แ จ้ ง เ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรภายในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ก่ อ นครบอายุ ก ารเช่ า ซึ่ ง จะมี ก ารตกลงกั น
เงื่อนไขต่างๆในภายหลัง

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

599 ล้ านบาท

พ.ย. 2536

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้ องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 5,883 ตร.ม. ระยะสัน้ 10,990 ตร.ม. 1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรงตาม
รวม 16,873 ตร.ม. คิดเป็ น 98% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
อายุสญ
ั ญาเช่า
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 100%ตามลําดับ)
2) สัญญาระยะสัน้ (รายเดือน) บันทึกค่าเช่าและบริการโดยใช้
เกณฑ์สิทธิ
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 1,000 คัน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
ดําเนินงานโดย :
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- พื ้นทีศ่ ูนย์การค้ ารวม 27,743 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 14,068 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 1,134 ตร.ม.
- พื ้นทีบ่ ริเวณด้ านหน้ าศูนย์การค้ า 1,158 ตร.ม.

- ทีจ่ อดรถ 12,322 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ลักษณะโครงการ

ศูนย์การค้ าครบวงจร 3 ชัน้ โดยในบริ เวณ 23 ไร่ 2 งาน
โครงการมี ดิ ส เคาท์ส โตร์ ข องบริ ษั ท อื่ น 24.75 ตารางวา
รวมอยู่ด้วย

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ทําสัญญาเช่าช่วงทีด่ ินกับ บจ.เซ็นทรัล
พัทยา (เดิม ชื่อ บจ.พัทยาเหนือวิล ล่า)
สัญญาสิน้ สุดเดือนเมษายน 2558 ซึ่ง
ผู้ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งตกลงที่จ ะให้ บ ริ ษั ท ได้ มี
โอกาสต่ออายุ ส ัญ ญาเป็ นรายแรกได้
ตามระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ผ้ ูใ ห้
เช่ า ช่ว งได้ ต่ ออายุส ัญ ญากับเจ้ าของ
ทีด่ ิน

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้ องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 372 ตร.ม. ระยะสัน้ 13,310 ตร.ม.
รวม 13,682 ตร.ม. คิดเป็ น 97% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 97% และ 98% ตามลําดับ)
- พื ้นทีบ่ ริเวณด้ านหน้ าศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้ องถาวรเช่าแล้ ว 1,158 ตร.ม. คิดเป็ น
100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 97% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 587 คัน
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มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

367 ล้ านบาท

ก.ค. 2538

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว(เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน) บันทึกค่าเช่าและบริการ
โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3
ดําเนินงานโดย :
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
บจ.เซ็นทรัล เรียลตี ้ พระราม 3
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ลักษณะโครงการ

ศูนย์การค้ าครบวงจร 7 ชัน้ โดยในบริ เวณ
โครงการมีห้างสรรพสินค้ าของบริ ษัทอื่นใน
กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย
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12 ไร่ 3 งาน
44 ตารางวา

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

บจ.เซ็ น ทรัล พัฒ นา พระราม 3
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน
โดยในปี 2548บริษัทได้ ทําสัญ ญา
ให้ เช่ าที่ดิ นขนาด 12 ไร่ 2 งาน
44.6 ตารางวา แก่ก องทุน รวม
อสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(กองทุนCPNRF) เป็ นระยะเวลา
30 ปี สิ น้ สุ ดวันที่ 15 สิง หาคม
2578 ซึ่ ง บจ.เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา
พระราม3 ตกลงให้คํามัน่ แก่ กอง
ทุนฯ ว่า มีสิทธิ์ต่ออายุส ัญ ญาเช่า
ต่อไปได้ อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 30 ปี
โดยไม่ มี ค่ า ตอ บแทนก ารเช่ า
เพิ่มเติม

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

1,280 ล้ านบาท

ต.ค. 2540

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
พื ้นทีร่ วมทังโครงการ
้
:
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 97,746 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 55,245 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 1,319 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 90,186 ตร.ม.
โดยแบ่งเป็ น
 พื ้นทีข่ องบริษัทฯ :
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 18,192 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 18,192 ตร.ม.
ั ญาเช่าระยะยาวกับกองทุน
 พื ้นทีภ่ ายใต้ สญ
CPNRF* :
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 79,554 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 37,053 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 1,319 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 90,186 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
พื ้นทีร่ วมทังโครงการ
้
:
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้ องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 9,142 ตร.ม.
ระยะสัน้ 45,959 ตร.ม. รวม 55,101 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 99% และ 99% ตามลําดับ)

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี

- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 2,336 คัน
พื ้นทีเ่ ช่าแล้ วในส่วนของบริษัทฯ :
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 8,941 ตร.ม.
ระยะสัน้ 9,251 ตร.ม. รวม 18,192 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีใ่ ห้ เช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 100% ตามลําดับ)

พื ้นทีข่ องบริษัทฯ :
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรงตาม
อายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน้ (รายเดือน) บันทึกค่าเช่าและค่าบริการ
โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ
พื ้นทีเ่ ช่าแล้ วในส่วนทีอ่ ยู่ภ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับกองทุนCPNRF :
พื ้นทีภ่ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับกองทุนCPNRF :
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 201 ตร.ม.
1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) เป็ นผู้บริหาร
ระยะสัน้ 36,707 ตร.ม. รวม 36,909 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีใ่ ห้เช่ารวม อสังหาริมทรัพย์ให้กบั กองทุนCPNRF โดยรับรู้ รายได้ เป็ นค่า
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 99% และ 99% ตามลําดับ)
บริหารงานในอัตราทีต่ กลงกัน

- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 2,336 คัน

* หมายเหตุ :
บริ ษัททําสัญญาให้เช่าอาคารศูนย์การค้าบางส่วนและพืน้ ที ่
จอดรถทัง้ หมดกับกองทุนCPNRF เป็ นระยะเวลา 30 ปี
สิ้ นสุด วันที ่ 15 สิงหาคม 2578 (โดยมีสิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี )
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ดําเนินงานโดย :
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

บจ.เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน

3,163
ล้ านบาท

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ลักษณะโครงการ

ศูนย์การค้ าครบวงจร 5 ชัน้ โดยมีห้างสรรพสินค้ าเป็ น
ผู้เช่าพื ้นทีร่ ายหนึ่งในโครงการด้ วย

88 ไร่
73.3
ตารางวา

เปิ ด
ดําเนินงาน
เฟส 1
มี.ค. 2539
(ซื ้อจากเจ้ าของ
โครงการเดิม)
เฟส 2
เม.ย. 2546

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 107,877 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 75,919 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 1,425 ตร.ม.
- Convention Hall 2,862 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ พื ้นที่ 59,467 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถลานนอกอาคาร 48,190 ตร.ม.

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้ องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 28,875 ตร.ม. ระยะสัน้ 46,115 ตร.ม.
รวม 74,990 ตร.ม. คิดเป็ น 99% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 100% ตามลําดับ)

- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 1,682 คัน
- ลานนอกอาคารจอดรถยนต์ได้ 1,289 คัน รถจักรยานยนต์จอดได้ 2,000 คัน
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วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว(เงินเซ้ ง)รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน, รายวัน)บันทึกค่าเช่า
และค่าบริการโดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการหลังสวนโคโลเนต
ดําเนินงานโดย :
บจ.หลังสวน เรียลตี ้

- ทีจ่ อดรถ พื ้นที่ 980 ตร.ม.

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ลักษณะโครงการ

อาคารพักอาศัย สูง 8 ชัน้ สํ าหรับ ขายและให้ เ ช่ า
3 งาน
จํานวน 50 ยูนิต แต่ล ะยูนิตมีข นาดตัง้ แต่ 41 ตรม. 89.67 ตารางวา
ถึง 95 ตร.ม. และพื ้นทีร่ ้ านค้ าสําหรับให้เช่า 16 ยูนิต

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
พื ้นทีข่ ายและให้เช่าทังหมด
้
7,660 ตรม.
- อาคารพักอาศัย มีพื ้นทีใ่ ห้เช่า 3,566 ตร.ม.

- อาคารร้ านค้ าทีม่ ีพื ้นทีใ่ ห้เช่ า 900 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

เป็ นการ ทํ า สั ญ ญ าเ ช่ าส ร้ าง จ าก
สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริ ย์ มีกํา หนดระยะเวลา
ก า ร เ ช่ า 2 5 ปี นั บ จ า ก วั น ที่
1 กรกฎาคม 2538 โดยสัญ ญาเช่าจะ
แบ่งออกเป็ นช่วงๆมีกําหนดระยะเวลา
การเช่ า 8 ปี , 7 ปี , 5ปี และ 5 ปี
ตามลํ าดับ และเมื่อ ครบกํ าหนดอายุ
สัญ ญาเช่า 5 ปี หลังแล้ ว หากบริ ษัท ฯ
ต้ องการเช่ า ต่ อ ไป และ สํ า นั ก งาน
ทรั พ ย์ สิ น ฯไม่ ต้ องการใช้ สถานที่ จ ะ
พิจ ารณาจัดให้ เช่าต่ออีก 5 ปี โดยจะ
กําหนดเงื่อนไขการเช่าใหม่

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ห้องพักอาศัยเช่าแล้ ว
ระยะสัน้ 2,506 ตร.ม. คิดเป็ น 70% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 69% และ 73% ตามลําดับ)
- อาคารร้ านค้ าเช่าแล้ ว
ระยะสัน้ 780 ตร.ม คิดเป็ น 87% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 87% และ 67% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 40 คัน
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มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินการ

249 ล้ านบาท

เม.ย. 2541

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
สัญญาระยะสัน้ (รายเดือน) บันทึกค่าเช่าและบริการโดยใช้ เกณฑ์
สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา
ดําเนินงานโดย :
บจ.บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้
บจ.เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์

.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ลักษณะโครงการ

ศูนย์การค้ าครบวงจร 8 ชัน้ รวมทังสวนนํ
้
า้ ขนาดใหญ่ 40 ไร่ 2 งาน
และอาคารสํานักงาน 38 ชัน้ โดยในบริ เวณโครงการมี 10 ตารางวา
ห้างสรรพสินค้ าของบริ ษัทอื่นในกลุ่ม เซ็นทรัล รวมอยู่
ด้ วย

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ ิน

4,163 ล้ านบาท

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพื ้นทีร่ วม 122,189 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 53,297 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 2,245 ตร.ม.

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 25,296 ตร.ม. ระยะสัน้ 26,553 ตร.ม.
รวม 51,849 ตร.ม. คิดเป็ น 97% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 99%และ 98%ตามลําดับ)

- อาคารสํานักงานพื ้นทีใ่ ห้เช่า 10,007 ตร.ม.

- อาคารสํานักงานเช่าแล้ ว ระยะสัน้ 9,249 ตร.ม. คิดเป็ น 92% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 99%และ 95% ตามลําดับ)

- อาคารทีพ่ ักอาศัย พื ้นทีใ่ ห้เช่า 1,907 ตรม.

- อาคารทีพ่ กั อาศัยเช่าแล้ ว ระยะสัน้ 826 ตร.ม. คิดเป็ น 43% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 55% และ 56% ตามลําดับ)

- ทีจ่ อดรถ พื ้นที่ 135,961 ตร.ม.

- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 3,519 คัน
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เปิ ด
ดําเนินงาน
ธ.ค. 2536
(ซื ้อจากเจ้ าของ
โครงการเดิม)

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู รายได้ โดยวิธี
เส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน้ (รายเดือน) บันทึกค่าเช่า และ
บริการโดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม2
ดําเนินงานโดย :
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม2
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ศู น ย์ ก ารค้ าครบวงจร 5 ชั น้ โดยมี 96 ไร่ 3 งาน
ห้างสรรพสินค้ าเป็ นผู้เช่าพืน้ ที่ร ายหนึ่งใน 49.3 ตารางวา
โครงการด้ วย นอกจากนี ย้ ัง มี Central
Park ซึ่งเป็ นสวนพักผ่ อนขนาดใหญ่อ ยู่
บริเวณด้ านข้ างของศูนย์การค◌้า
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ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ทําสัญญาเช่าทีด่ ินและสัญญาเช่าอาคารพาณิช ย์
รวม 3 ฉบับกับบุคคลภายนอก โดย 2 ฉบับ เป็ น
สัญญาเช่าทีด่ ินมีระยะเวลา 30 ปี สิน้ สุดในเดือน
สิ ง หาคม 2568 และเดื อ นมิ ถุ น ายน 257 3
ตามลํ า ดับ และสั ญ ญาเช่ า อาคารพาณิ ช ย์ มี
ระยะเวลา 26 ปี สิ ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่ง
สัญญาเช่าทีด่ ิน สามารถต่ออายุได้ อีกไม่น้อยกว่า
15 ปี ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้
มีก ารตกลงร่ ว มกัน ใหม่ โดยการแจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรล่ว งหน้ า 1 ปี ก่อ นครบอายุส ัญ ญา
เช่ า และเมื่ อ สิน้ สุ ด สัญ ญาเช่ า บริ ษั ทจะมอบ
กรรมสิทธิ์ใน อาคารสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินดังกล่าว
ให้แก่ผ้ ูให้เช่า ส่วนสัญญาเช่าอาคารพาณิช ย์เมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่า ให้ คํามั่น
ว่าจะให้ สิทธิ์บริ ษัทเป็ นอันดับแรกในการต่ออายุ
สัญญาเช่า
โดยในปี 2548 บริ ษั ท ได้ ทําสัญ ญาให้ เ ช่ าช่ ว ง
ที่ดิน 3 ฉบับ รวม 53 ไร่ 2 งาน 38.4 ตารางวา
แก่กองทุนCPNRF เป็ นระยะเวลา 20 ปี สิน้ สุด
วันที1่ 5 สิงหาคม 2568

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

1,011 ล้ านบาท

ธ.ค. 2545

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
พื ้นทีร่ วมทังโครงการ
้
:
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 158,306 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 91,697 ตร.ม.
- เป็ น Convention Hall 3,185 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 3,027 ตร.ม.
- อาคารพาณิชย์ พื ้นทีร่ วม 3,067 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า 3,067 ตร.ม.
- Central Park พื ้นทีร่ วม 59,200 ตรม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า 1,934 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ พื ้นที่ 113,879 ตร.ม.
โดยแบ่งเป็ น
 พื ้นทีข่ องบริษัทฯ :
- ศูนย์การค้ าพื ้นทีร่ วม 5,937 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- ร้ านค้ าเป็ นห้องถาวร 5,937 ตร.ม.
- อาคารพาณิชย์ พื ้นทีร่ วม 3,067 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า 3,067 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
พื ้นทีร่ วมทังโครงการ
้
:
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้ องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 6,381 ตร.ม. ระยะสัน้ 85,110 ตร.ม.
รวม 91,491 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 99% และ 99% ตามลําดับ)

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี

- อาคารพาณิช ย์ เช่าแล้ ว ระยะยาว - ไม่มี - ระยะสัน้ 3,067 ตร.ม.
รวม 3,067 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 82% และ 100% ตามลําดับ)
- Central Park เช่าแล้ ว ระยะสัน้ 1,934 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 98% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 3,119 คัน

พื ้นทีข่ องบริษัทฯ :
- ศูนย์การค้ าที่เป็ นห้องถาวร ระยะยาว 5,826 ตร.ม. ระยะสัน้ 111 ตร.ม.
รวม 5,937 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 100% ตามลําดับ)
- อาคารพาณิชย์ เช่าแล้ ว ระยะยาว - ไม่มี - ระยะสัน้ 3,067 ตร.ม.
รวม 3,067 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 82% และ 100% ตามลําดับ)
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พื ้นทีข่ องบริษัทฯ
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธี
เส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน้ (รายเดือน) บันทึกค่าเช่า และ
บริการโดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
 พื ้นทีข่ องบริษัทฯ (ต่อ):
- Central Park พื ้นทีร่ วม 59,200 ตรม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า 1,934 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี

พื ้นทีเ่ ช่าแล้ วของบริษัทฯ (ต่อ):
- Central Park เช่าแล้ ว
ระยะสัน้ 1,934 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 98% ตามลําดับ)

- ทีจ่ อดรถ พื ้นที่ 15,066 ตร.ม.
ั ญาเช่าระยะยาวกับกองทุน
 พื ้นทีภ่ ายใต้ สญ
CPNRF* :
- ศูนย์การค้ าพื ้นทีร่ วม 152,369 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 85,760 ตร.ม.
- เป็ น Convention Hall 3,185 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 3,027 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 98,813 ตร.ม.

พื ้นทีเ่ ช่าแล้ วในส่วนทีอ่ ยู่ภ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับกองทุนCPNRF :
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 555 ตร.ม. ระยะสัน้ 85,110 ตร.ม.
รวม 85,665 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 99% และ 99% ตามลําดับ)

* หมายเหตุ :
บริ ษัททําสัญญาให้เช่าอาคารศูนย์การค้าบางส่วนและพืน้ ที ่
จอดรถบางส่ วนกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล
โกรท (กองทุนCPNRF) เป็ นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่
15 สิ งหาคม 2568
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พื ้นทีภ่ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับกองทุนCPNRF:
1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) เป็ น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ กบั กองทุนCPNRF โดย
รับรู้ รายได้ เป็ นค่าบริหารงานในอัตราที่ตกลงกัน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลเวิลด์
ศูนย์การค้ า
ดําเนินงานโดย :
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

อาคารสํานักงาน
ดําเนินงานโดย :
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
31

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ลักษณะโครงการ

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูนย์การค้ าครบวงจร 7 ชัน้ โดยในบริเวณโครงการมี 62 ไร่ 1 งาน ทํา สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก
ห้ างสรรพสิน ค้ าและโรงแรมของบริ ษัทอื่น ในกลุ่ ม 86 ตารางวา สร้ าง 30 ปี กับ สํานักงานทรัพ ย์สิ น
เซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย นอกจากนีบ้ ริ เวณรอบโครงการ (ไม่รวมทีด่ ิน ส่วนพระมหากษัตริย์ สิ ้นสุดในเดือน
มี Sky Walk ซึ่งเป็ นทางเดินเชื่อมระหว่างโครงการ ทีใ่ ห้บริษัท ธัน วาคม 2575 โดยผู้ ให้ เ ช่ า ให้
โรงแรม คํ า มั่ น ว่ า ผู้ เ ช่ า มี สิ ทธิ์ ข อ ต่ อ อายุ
กับสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส
เซ็นทรัล สัญ ญาได้ อีก 30 ปี ในอัต ราและ
เวิลด์ จํากัด ผลประโยชน์ตอบแทนตามวิธีการที่
เช่าช่วง ได้ ระบุไ ว้ ใ นสัญ ญา โดยแจ้ งเป็ น
ขนาด 2 ไร่ ลายลักษณ์อกั ษรภายในปี ที่ 25 และ
ลงนามในสัญ ญาต่ออายุภ ายในปี ที่
2 งาน
12 ตารางวา) 27 โดยสิ่งปลูกสร้ างใดๆเพิ่ม เติม ใน
โครงการนี จ้ ะตกเป็ นของผู้ ให้ เ ช่ า
ทันทีในวันทําสัญญา
อาคารสํานักงานขนาดใหญ่ สูง 45 ชัน้ และร้ านค้ า
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มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

12,333
ล้ านบาท

ธ.ค. 2545
(ซื ้อจากเจ้ าของ
โครงการเดิม)

3,732
ล้ านบาท

พ.ย. 2547

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์

- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 302,097 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 170,931 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 3,260 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ พื ้นที่ 218,750 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้ องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 56,904 ตร.ม.
ระยะสัน้ 111,677 ตร.ม. รวม 168,581 ตร.ม. คิดเป็ น 99% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 96% และ 96% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 5,057 คัน

อาคารสํานักงาน เซ็นทรัลเวิลด์

- อาคารสํานักงานพื ้นทีร่ วม 127,383 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีส่ ํานักงานให้เช่า 80,639 ตร.ม.
และพื ้นทีร่ ้ านค้ าให้เช่ารวม 2,157 ตร.ม.

- ทีจ่ อดรถ 30,131 ตร.ม.

- สํานักงานเช่าแล้ ว ระยะสัน้ 75,014 ตร.ม. คิดเป็ น 93% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 93% และ 95% ตามลําดับ)
- ร้ านค้ าเช่าแล้ ว ระยะสัน้ 1,697 ตร.ม. คิดเป็ น 77% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 100% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 1,154 คัน
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วิธีรับรู้ รายได้
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธี
เส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญ ญาระยะสัน้ (รายเดือ น) บัน ทึกค่ า เช่ า และ
บริการโดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
ดําเนินงานโดย :
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 105,132 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 77,281 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 1,507 ตร.ม.
- อาคารพาณิช ย์มีพื ้นทีร่ วม 5,100 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า 5,100 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 68,272 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูนย์การค้ าครบวงจร 3 ชัน้ โดย 59 ไร่ 0 งาน เป็ นทีด่ ินกรรมสิทธิ์ข องบริ ษัท 46 ไร่ 1 งาน 97.4 ตร.ว.
มีห้า งสรรพสิ นค้ า เป็ นผู้เช่ าพืน้ ที่ 63.9 ตารางวา และทําสัญ ญาเช่ าที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 25.5 ตร.ว. เป็ น
ระยะเวลา 28 ปี 10 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2577
รายหนึ่งในโครงการด้ วย
สัญ ญาเช่ าที่ดิน สามารถต่อ อายุไ ปได้ อี ก โดยแจ้ ง เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนครบ
กําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทน
ตามทีไ่ ด้ มีการตกลงร่ วมกันใหม่ และทําสัญ ญาเช่าที่ดิน
อีกฉบับหนึ่งขนาด 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.ว. เป็ นระยะเวลา
30 ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2580 โดยผู้ให้เช่าให้ คํามั่น
ว่าผู้ เช่า มีสิท ธิ์ข อต่อ อายุ ได้ โดยต้ อ งแจ้ งล่ วงหน้ า 1 ปี
ก่ อ นค ร บ กํ าหนด อ ายุ สั ญ ญ า เ ช่ า ใ น อั ต ร าแ ล ะ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามทีไ่ ด้ มีการตกลงร่วมกันใหม่
ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว - ไม่มี - ระยะสัน้ 76,277 ตร.ม.
รวม 76,277 ตร.ม. คิดเป็ น 99% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 99% และ 99%ตามลําดับ)
- อาคารพาณิชย์ เช่าแล้ ว ระยะยาว 900 ตร.ม. ระยะสัน้ 3,000 ตร.ม.
รวม 3,900 ตร.ม. คิดเป็ น 76% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 100% และ 53%ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 2,276 คัน
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2,218 ล้ านบาท

เปิ ด
ดําเนินงาน
ธ.ค. 2546
(ซื ้อจากเจ้ าของ
โครงการเดิม)

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน) บันทึกค่าเช่าและบริการ
โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
ดําเนินงานโดย :
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด อเวนิว

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 119,212 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 64,464 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 2,662 ตร.ม.
- Convention Hall 2,500 ตร.ม.
- อาคารสํานักงานพื ้นทีร่ วม 27,000 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า 19,708 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 106,329 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูนย์การค้ าครบวงจร 7 ชัน้ โดย 24 ไร่ 3 งาน เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินทังหมด
้
โดยได้ ให้ บริ ษัทใน
ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี 97.96 ตารางวา กลุ่มเซ็นทรัล เช่าที่ดินบางส่วนขนาด 3 ไร่ 3 งาน 82.5
ห้ างสรรพสินค้ า ของบริ ษัทอื่นใน
ตารางวา เพื่ อ ก่ อ สร้ างอาคารห้ า งสรรพสิ น ค้ าเป็ น
กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล รวมอยู่ ด้ วยและมี
ระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2581
อาคารสํานักงาน จํานวน 16 ชัน้
อยู่บนศูนย์การค้ า

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 7,787 ตร.ม. ระยะสัน้ 53,189 ตร.ม.
รวม 60,976 ตร.ม. คิดเป็ น 95% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 96% และ 91%ตามลําดับ)

- อาคารสํานักงานเช่าแล้ ว ระยะสัน้ 13,121 ตร.ม. คิดเป็ น 67% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 56% และ 26% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 3,234 คัน
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5,189 ล้ านบาท

เปิ ด
ดําเนินงาน
พ.ย. 2551
(ศูนย์การค้ าฯ)
มี.ค. 2552
(สํานักงาน)

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน, รายวัน) บันทึกค่าเช่าและ
บริการ โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช
ดําเนินงานโดย :
บจ.ซีพีเอ็น พัทยา บีช
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม2
บจ.โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยาบีช

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 142,928 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 57,150 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 1,608 ตร.ม.
- โรงแรม มีห้องพัก 302 ห้อง
- ทีจ่ อดรถ 71,972 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูนย์ การค้ าครบวงจร 7 ชัน้ และ 22 ไร่ 1 งาน เป็ นที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท 14 ไร่ 2 งาน 84.70
โรงแรมขนาด 302 ห้อง ซึ่งบริ ษัท 68.7 ตารางวา ตารางวา และทํ า สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น 7 ไร่ 2 งาน 84
ตารางวา เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุดวันที่ 28 กุม ภาพันธ์
ฮิลตัน โฮเทล คอร์ ปอเรชัน จํากัด
2581
เป็ นผู้ บริ ห ารโรงแรม โดยใน
บริเวณโครงการมีห้างสรรพสินค้ า
โดยผู้ให้เช่าให้ คํามั่นว่าผู้เช่ามีสิทธิ์ข อต่ออายุได้ ครัง้ ละ
ของบริ ษั ท อื่ น ในกลุ่ ม เซ็ น ทรั ล
ไม่ เ กิ น 10 ปี นับ จากวัน ครบระยะเวลาการเช่ า ตาม
รวมอยู่ด้วย
สัญญานี ้ ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ มี
การตกลงร่วมกันใหม่
โดยได้ ให้ บริ ษัทในกลุ่ม เซ็นทรัล เช่าที่ดินบางส่วน ขนาด
3 ไร่ 97.5 ตร.ว. เพื่อก่อสร้ างอาคารห้ างสรรพสินค้ าเป็ น
ระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581
ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 8,397 ตร.ม. ระยะสัน้ 47,658 ตร.ม.
รวม 56,055 ตร.ม. คิดเป็ น 98% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 95% และ 89% ตามลําดับ)
- โรงแรม มีอตั ราการเช่าเฉลี่ย 60% ของห้องทังหมด
้
(อัตราการเช่าเฉลี่ยปี 2553 คิดเป็ น 40% ซึ่งในปี 2553 ยังเปิ ดให้บริการไม่ครบทังหมด)
้
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 1,943 คัน
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6,104 ล้ านบาท

เปิ ด
ดําเนินงาน
ม.ค. 2552
(ศูนย์การค้ าฯ)
พ.ย. 2553
(โรงแรม)

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อนและรายวัน) บันทึกค่าเช่า
และบริการ โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี
ดําเนินงานโดย :
บจ.เซ็นทรัลเวิลด์
บจ.หลังสวน เรียลตี ้

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 85,000 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 43,988 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 1,180 ตร.ม.
- โรงแรม มีห้องพัก 259 ห้อง
- ทีจ่ อดรถ 47,540 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูนย์การค้ าครบวงจร 5 ชันและ
้
46 ไร่ 2 งาน เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินทังหมด
้
ชันใต้
้ ดิน 1 ชันและโรงแรม
้
13 ชัน้ 37.3 ตารางวา
ซึ่ง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จํากัด(มหาชน)เป็ นผู้บริ หาร
โรงแรม โดยมีห้างสรรพสินค้ า
เป็ นผู้เช่าพื ้นทีร่ ายหนึ่งในโครงการ
ด้ วย
ณ 31 ธ.ค. 54 โครงการอยู่ระ
ระหว่างการก่อสร้ างส่วนขยาย
และปรับปรุ งอาคารศูนย์การค้ า
เดิม

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)
3,289 ล้ านบาท

เปิ ด
ดําเนินงาน
เม.ย. 2552
(ซื ้อจากเจ้ าของ
โครงการเดิม)

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี

- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 26,300 ตร.ม. ระยะสัน้ 13,483 ตร.ม.
รวม 39,782 ตร.ม. คิดเป็ น 90% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 98% และ 98% ตามลําดับ)

1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อนและรายวัน) บันทึกค่าเช่า
และบริการ โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

- โรงแรม มีอตั ราการเช่าเฉลี่ย 68% ซึ่งระหว่างปี มีการปรับปรุ งในช่วง พ.ค.-พ.ย.54
(อัตราการเช่าเฉลี่ยปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 64% และ 76% ตามลําดับ)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 1,235 คัน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี
ดําเนินงานโดย :
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 83,537 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 40,294 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 2,128 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ พื ้นที่ 21,036 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถลานนอกอาคาร 42,988 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูนย์การค้ าครบวงจร 4 ชัน้ โดย 64 ไร่ 1 งาน เป็ นทีด่ ินกรรมสิทธิ์ของบริษัท 42 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา
ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี 99 ตารางวา และทํา สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น 21 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
ห้ างสรรพสินค้ า ของบริ ษัทอื่นใน
ระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2570 สัญ ญา
กลุ่ ม เซ็น ทรัล และดิ ส เคาท์ส โตร์
เช่าสามารถต่ออายุได้ โดยแจ้ งภายในเวลาไม่น้อยกว่า
ของบริษัทอื่นรวมอยู่ด้วย
1 ปี ก่ อนครบอายุการเช่า ซึ่งจะมี การตกลงกันเงื่อนไข
ต่างๆในภายหลัง โดยได้ ให้บริษัทในกลุ่ม เซ็นทรัล เช่าที่ดิน
บางส่วนขนาด 3 ไร่ 1 งาน 93.9 ตารางวา เพื่อก่อสร้ าง
อาคารห้ างสรรพสินค้ าเป็ นระยะเวลา 30 ปี สิน้ สุดวันที่
28 พฤษภาคม 2582
ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 8,124 ตร.ม. ระยะสัน้ 31,143 ตร.ม.
รวม 39,267 ตร.ม. คิดเป็ น 97% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 95% และ 92% ตามลําดับ )
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 508 คัน
- ลานจอดรถจอดได้ ประมาณ 1,039 คัน
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มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

2,918 ล้ านบาท

พ.ค. 2552

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน) บันทึกค่าเช่าและบริการ
โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่ น
ดําเนินงานโดย :
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 90,376 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 47,412 ตร.ม.
- Convention Hall 2,744 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 2,224 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 80,527 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูนย์การค้ าครบวงจร 5 ชัน้ โดย 55 ไร่ 2 งาน เป็ นเจ้ า ของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินทัง้ หมด โดยได้ ให้ บ ริ ษั ท
ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี 54.6 ตารางวา ในกลุ่ ม เซ็ น ทรั ล เช่ า ที่ดิ น บางส่ ว นขนาด 2 ไร่ 3 งาน
ห้ างสรรพสินค้ า ของบริ ษัทอื่นใน
9 ตารางวา เพื่ อ ก่ อ สร้ างอาคารห้ า งสรรพสิ น ค้ าเป็ น
กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย
ระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุดวันที่ 2 ธันวาคม 2582

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 4,539 ตร.ม. ระยะสัน้ 40,727 ตร.ม.
รวม 45,266 ตร.ม. คิดเป็ น 95% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(อัตราการเช่าปี 2553 และ 2552 คิดเป็ น 87% และ 87% ตามลําดับ)

- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 2,198 คัน
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มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

3,972 ล้ านบาท

ธ.ค. 2552

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน, รายวัน) บันทึกค่าเช่าและ
บริการ โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย
ดําเนินงานโดย :
บจ. ซีพีเอ็น เชียงราย

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 38,102 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 21,458 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 2,344 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 31,471 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

อาคารศูนย์การค้ าครบวงจร 4 ชัน้ 52 ไร่ 43.5
โ ด ย ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี ตารางวา
ห้ างสรรพสินค้ า ของบริ ษัทอื่นใน
กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

บจ. ซีพีเอ็น เชียงราย เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทังหมด
้
โดยให้บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเช่าที่ดินบางส่วนขนาด 4 ไร่
2 ง า น 3 0 . 2 5 ต า ร า ง ว า เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง อ าค า ร
ห้ า งสรรพสิน ค้ าเป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 29
มีนาคม 2584

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 3,961 ตร.ม. ระยะสัน้ 17,017 ตร.ม.
รวม 20,978 ตร.ม. คิดเป็ น 98% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม

- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 1,000 คัน
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มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

1,597 ล้ านบาท

มี.ค. 2554

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน) บันทึกค่าเช่าและบริการ
โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก
ดําเนินงานโดย :
บจ.เซ็นทรัลเวิลด์

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 46,759 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 24,974 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 2,377 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 28,641 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ศูนย์การค้ าครบวงจร 3 ชัน้ โดย 104 ไร่ 1 งาน บจ. เซ็นทรัล เวิล ด์ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทังหมด
้
ใ น บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร มี 84.5 ตารางวา โดยได้ ให้บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เช่าที่ดินบางส่วน ขนาด
ห้ างสรรพสินค้ า ของบริ ษัทอื่ นใน
ที่ดิ น 3 ไร่ 1 งาน 29.5 ตารางวา เพื่อ ก่ อสร้ างเป็ น
กลุ่มเซ็นทรัลรวมอยู่ด้วย
อาคารห้างสรรพสินค้ า เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิน้ สุดวันที่
19 ตุลาคม 2584

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 4,114 ตร.ม. ระยะสัน้ 20,813 ตร.ม.
รวม 24,928 ตร.ม. คิดเป็ น 100% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม

- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 945 คัน

3-29

มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

1,483 ล้ านบาท

ต.ค. 2554

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน) บันทึกค่าเช่าและบริการ
โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ชื่อ/ทีต่ งโครงการ/
ั้
บริษัททีด่ ําเนินโครงการ
โครงการเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์
พระราม 9
ดําเนินงานโดย :
บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์

พื ้นทีข่ าย/ให้ เช่า
- ศูนย์การค้ าพืน้ ทีร่ วม 125,506 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้เช่า ดังนี ้
- เป็ นห้องถาวร 84,697 ตร.ม.
- ประเภทอื่น 4,107 ตร.ม.
- อาคารสํานักงานพื ้นทีร่ วม 16,356 ตร.ม.
โดยเป็ นพื ้นทีใ่ ห้ เช่า 13,163 ตร.ม.
- ทีจ่ อดรถ 73,149 ตร.ม.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

ขนาดทีด่ ิน
โครงการ

อาคารศูนย์การค้ าครบวงจร 7 ชัน้ 15 ไร่ 1 งาน
และชันใต้
้ ดิน 2 ชัน้ และมีอาคาร 8 ตารางวา
สํ า นั กง า น 9 ชั ้น ตั ้ง อ ยู่ บ น
ศูนย์การค้ า โดยมีห้างสรรพสินค้ า
เป็ นผู้เช่าพื ้นทีร่ ายหนึ่งในโครงการ
ด้ วย

ทีม่ าแห่งสิทธิในทีด่ ิน

ทําสัญญาเช่าระยะยาว จาก บจ.ซุปเปอร์แอสเซทส์ 14 ไร่
68.7 ตารางวา และจาก บจ.ซีเคเอส 1 ไร่ 39.3 ตารางวา
เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิน้ สุด เดือน มิถุนายน 2583 และ
หากผู้เช่ ามิไ ด้ ประพฤติผิด สัญ ญาเช่ าข้ อ หนึ่ง ข้ อใด ให้
สามารถต่ออายุการเช่าที่ดินได้ อีก 10 ปี โดยแจ้ งความ
ประสงค์เป็ นหนังสือให้ แ ก่ผ้ ูเช่าทราบล่วงหน้ าก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาเช่าทีด่ ินไม่น้อยกว่า 1 ปี ทังนี
้ ค้ ู่ส ัญ ญา
ได้ ตกลงเงื่อนไขการต่ออายุการเช่าไว้ ในสัญ ญาเช่าที่ดิน
เรียบร้ อยแล้ ว

ความคืบหน้ าในการให้ เช่า ณ 31 ธันวาคม 2554
- ศูนย์การค้ าส่วนทีเ่ ป็ นห้องถาวรเช่าแล้ ว ระยะยาว 34,129 ตร.ม. ระยะสัน้ 49,195 ตร.ม.
รวม 83,324 ตร.ม. คิดเป็ น 98% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม

- อาคารสํานักงานเช่าแล้ ว ระยะสัน้ 3,885 ตร.ม. คิดเป็ น 30% ของพื ้นทีเ่ ช่ารวม
(ณ 31 ธ.ค.54 เปิ ดให้บริการบางส่วน)
- ทีจ่ อดรถจอดได้ ประมาณ 2,400 คัน
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มูลค่าเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ของโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2554(1)

เปิ ด
ดําเนินงาน

5,020 ล้ านบาท

ธ.ค. 2554

วิธีรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
1) สัญญาระยะยาว (เงินเซ้ ง) รับรู้ รายได้ โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2) สัญญาระยะสัน(รายเดื
้
อน) บันทึกค่าเช่าและบริการ
โดยใช้ เกณฑ์สิทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การประกอบธุรกิจในแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือการพัฒนาและให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าขนาดใหญ่
และมีการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริ มกันกับการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ า รวมทั ้งมี
การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้ าปลีกและเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์
เพื่อการค้ าปลีก ซึ่งธุรกิจของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
(1) การพัฒนาและให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ า
(2) อาคารสํานักงาน
(3) ธุรกิจโรงแรม
(4) อาคารที่พกั อาศัย
(5) ศูนย์อาหาร
กราฟแสดงสัดส่ วนรายได้ ตามประเภทธุรกิจ
Share of profit of
associate
4%
Food centers

Other income
6%

5%

Hotel business
3%
Office buildings
6%

Shopping centers
76%

1. ลักษณะธุรกิจ
บริ ษัทฯ พัฒนาและให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ รายได้ จากธุรกิจศูนย์การค้าคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 76 ของรายได้ รวม โดยรายได้ จากการพัฒนาและให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าประกอบไปด้ วยค่าเช่า ค่าบริ การ จากการ
ให้ เช่าพื ้นที่ รวมถึงการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค ระบบรั ก ษาความปลอดภัย และบริ ก ารรั ก ษาความสะอาดภายใน
ศูนย์การค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เป็ นผู้บริ หารศูนย์การค้ าให้ กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
(“CPNRF”) ในศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2, ศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซารั ชดา - พระราม 3 และศูน ย์ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ซึ่งเป็ นที่มาของส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนและรายได้ ค่าบริ หารศูนย์การค้ า ที่บริ ษั ท ได้ รั บจาก
CPNRF
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

บริ ษัทฯ ได้ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริ มกันกับโครงการศูนย์การค้ า ได้ แก่ ธุรกิจอาคารสํานักงาน โรงแรม
อาคารที่พกั อาศัย และศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า ซึ่งการพัฒนาอาคารสํานักงาน โรงแรม และอาคารสําหรับพักอาศัยเพื่อให้
เช่าของบริ ษัท ฯ จะต้ องดําเนินการควบคู่กับการพัฒนาศูนย์การค้ าเป็ นหลัก เนื่องจากมีอปุ สงค์ที่ส่งเสริ มกันและเป็ นการเพิม่
มูลค่าโครงการโดยการใช้ ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า ซึ่งการตัดสินใจลงทุนนั ้นจะขึ ้นอยู่กับอุปสงค์ อุปทาน ของพื ้นทีอ่ าคาร
สํานักงาน โรงแรม และอาคารสํา หรั บพัก อาศัย ในแต่ล ะทํา เลที่ตั ้ง ส่ว นการดํา เนิน ธุร กิ จศูน ย์อาหารภายในศูน ย์ก ารค้ า
นั ้นมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ บริ การและให้ ความสะดวกกับลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ ก ารในศูน ย์ก ารค้ า นอกจากธุร กิ จที่ก ล่า ว
มาแล้ วนั ้น บริ ษัทฯ ได้ สร้ างสวนนํ ้าขึ ้นที่โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และสร้ างสวนพัก ผ่อนขึ ้นที่โครงการ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เพื่อเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งเสริ มธุรกิจศูนย์การค้ า และเพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือก
ในการพักผ่อนให้ กับลูกค้ า โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวให้ มีกิจกรรมที่หลากหลายขึ ้น
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีศนู ย์การค้ าภายใต้ การบริ หารจํานวน 18 โครงการ ประกอบด้ วยศูนย์การค้ าของบริ ษัทฯ จํานวน
15 โครงการ และเป็ นการบริ หารศูนย์การค้ าให้ กับ CPNRF จํานวน 3 โครงการ ให้ บริ การอาคารสํานักงานจํานวน 5 โครงการ
(โดยแบ่งเป็ นโครงการที่ CPN เป็ นเจ้ า ของ 4 โครงการและโครงการที่ให้ เช่า กับ CPNRF 1 โครงการ) โรงแรมจํา นวน 2
โครงการ อาคารที่พกั อาศัยจํานวน 2 โครงการ และศูนย์อาหารจํานวน 13 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการที่อยู่ภายใต้ การบริหารงานของ CPN
ศูนย์การค้ า
CPN เป็ นเจ้ าของ
โครงการ, ปี ที่เปิ ดดําเนินการ
(1) เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว, 2525
(2) เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, 2536
(3) เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา, 2538
(4) เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต, 2539*
(5) หลังสวนโคโลเนต, 2541
(6) เซ็นทรัลพลาซา บางนา, 2544*
(7) เซ็นทรัลเวิลด์, 2545*
(8) เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ , 2546*
(9) เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ, 2551
(10) เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช, 2552
(11) เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, 2552*
(12) เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, 2552
(13) เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, 2552
(14) เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย , 2554
(15) เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก, 2554
4
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(16) เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, 2554**
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อาคาร
สํานักงาน

โรงแรม

อาคารที่พกั
อาศัย

ศูนย์อาหาร

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

CPN เป็ นผู้บริหาร

การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ศูนย์การค้ า

โครงการ, ปี ที่เปิ ดดําเนินการ

อาคาร
สํานักงาน

โรงแรม

อาคารที่พกั
อาศัย

ศูนย์
อาหาร

(1) เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า***, 2538
(2) เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3****, 2540
(3) เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2*****, 2545
หมายเหตุ * ปี ที่ CPN เข้ าซื ้อกิจการ
** เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 เฉพาะส่วนของอาคารสํานักงาน คาดว่าจะเปิ ดดําเนินการในปี 2555
*** ร้ อยละ 42 ของพื ้นทีศ่ ูนย์การค้ าและร้ อยละ 100 ของพื ้นทีอ่ าคารสํานักงาน CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตังแต่
้
เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 สิ ้นสุดเดือนธันวาคม ปี 2567
**** ร้ อยละ 81 ของพื ้นทีศ่ ูนย์การค้ า CPN ให้เช่าแก่ CPNRF ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ปี 2548 สิ ้นสุดเดือนสิงหาคม
ปี 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครัง้ ๆละ 30 ปี )
***** ร้ อยละ 96 ของพื ้นทีศ่ ูนย์การค้ า CPN ให้เช่าช่วงแก่ CPNRF ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ปี 2548 สิ ้นสุดเดือนสิงหาคม ปี 2568

โครงการในอนาคต
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี
ที่ตงั ้ : ทางหลวงสายท่าอากาศยานบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 417 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 62 ไร่ (CPN เป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิ์ ที่ดิน ) โดยมีพื ้นที่โครงการรวมทั ้งสิ ้น 130,000
ตารางเมตร ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของ CPN จํานวน 109,700 ตารางเมตร โครงการนี ้ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าโรบิน สัน และผู้เช่า
หลัก อาทิ ท็อปส์ มาร์ เก็ต, พาวเวอร์ บาย, บีทเู อส, ซูเปอร์ สปอร์ ต เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีโรงภาพยนตร์ แ ละผู้เช่า รายย่อย
ประเภท ร้ านค้ าแฟชัน่ ธนาคาร ศูนย์รับบริ การต่างๆ ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม รวมกว่า 160 ร้ านค้ า พร้ อมด้ ว ยศูน ย์ประชุม
เอนกประสงค์ โดยโครงการมีพื ้นที่จอดรถรองรับกว่า 1,400 คัน
ศักยภาพของโครงการ : โครงการตั ้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีซึ่งถือเป็ นศูนย์กลางการค้ าของภาคใต้ ตอนบน โดยตั ้งอยู่บน
ถนนเศรษฐกิจสายใหม่ที่เชื่อมต่อระหว่า งตัว เมืองกับสนามบิน ทํา ให้ ส ามารถรองรั บการขยายตัว ของเมืองและเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี ้ โครงการยังรายล้ อม
ด้ วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานที่ราชการ และมีอาณาเขตเชื่อมต่อ 5 จังหวัด ซึ่งถือ
เป็ นพื ้นที่การค้ าและการท่องเที่ยวที่สําคัญของภาคใต้
ความคืบหน้ าของโครงการ : อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ซึ่งมีความคืบหน้ าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้
กําหนดการเปิ ดให้ บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดดําเนินการได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555
เงินลงทุน : ประมาณ 1,900 ล้ านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนในการก่อสร้ างห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ซึ่งห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้ าง)
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง
ที่ตั ้ง : ริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 นครสวรรค์-เชียงราย ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 39 ไร่ (สิทธิการเช่าสิ ้นสุดปี 2584) โดยมีพื ้นที่โครงการรวมทั ้งสิ ้น 90,000 ตารางเมตร
ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของ CPN จํานวน 72,000 ตารางเมตร โครงการนี ้ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ า
โรบินสันและผู้เช่าหลัก อาทิ ท็อปส์ มาร์ เก็ต, พาวเวอร์ บาย, บีทเู อส, ซูเปอร์ สปอร์ ต เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีโรงภาพยนตร์ ,
และสวนสนุก ฟั นแพลนเน็ต ผู้เช่ารายย่อยประเภท ร้ านค้ าแฟชัน่ ธนาคาร ศูนย์รับบริ การต่างๆ ร้ านอาหารและเครื่ องดืม่ รวม
กว่า 100 ร้ านค้ า โดยมีพื ้นที่จอดรถรองรับกว่า 800 คัน
ศักยภาพของโครงการ : โครงการตั ้งอยู่บนทํา เลที่มีศัก ยภาพ ใจกลางเมืองลํา ปางบนถนนซูเปอร์ ไฮเวย์ ลํา ปาง-ลาว
ที่เ ชื่อ มต่ อ ระหว่ า งตัว เมือ งกับ สนามบิ น โครงการยังรายล้ อ มด้ ว ยสถานที่สํ า คัญ มหาวิ ท ยาลัย สถาบัน การศึก ษา
ระดับอุดมศึก ษา วิท ยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร อีก ทั ้งจังหวัดลํา ปางมีเส้ น ทางคมนาคมที่ถื อเป็ นเส้ น ทางเศรษฐกิ จ
สายสําคัญ เชื่อมต่อไทย ลาว จีน และมีอาณาเขตติดกับจังหวัดที่มีศัก ยภาพสูงทางภาคเหนือ 7 จังหวัด ใกล้ กับสถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญของไทยทั ้งโบราณสถานและอุทยานแห่งชาติจึงเป็ นเมืองท่องเที่ยวสําคัญทางภาคเหนืออีกจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศที่มีนกั ท่องเที่ยวทั ้งจากชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาตลอดทั ้งปี ซึ่งช่วยเสริ มศักยภาพการเติบโตในด้ า นกํ า ลังซื ้อ
เป็ นอย่างมาก
ความคืบหน้ าของโครงการ : อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ซึ่งมีความคืบหน้ าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้
กําหนดการเปิ ดให้ บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดดําเนินการได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555
เงินลงทุน : ประมาณ 1,100 ล้ านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนในการก่อสร้ างห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ซึ่งบริ ษั ท ห้ า งสรรพสิน ค้ า
โรบินสัน จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้ าง)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ที่ตงั ้ : ริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 76 ไร่ (CPN เป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิ์ ที่ดิน ) โดยมีพื ้นที่โครงการรวมทั ้งสิ ้น 140,000
ตารางเมตร ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของ CPN จํานวน 118,000 ตารางเมตร โครงการนี ้ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าโรบิน สัน และผู้เช่า
หลัก อาทิ ท็อปส์ มาร์ เก็ต, พาวเวอร์ บาย, บีทเู อส, ซูเปอร์ สปอร์ ต เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีโรงภาพยนตร์ และสวนสนุก ฟั นแพ
ลนเน็ต ผู้เช่ารายย่อยประเภท ร้ านค้ าแฟชัน่ ธนาคาร ศูนย์รับบริ การต่างๆ ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม รวมกว่า 250 ร้ านค้ า
โดยโครงการมีพื ้นที่จอดรถรองรับกว่า 1,500 คัน
ศั ก ยภาพของโครงการ: โครงการตั ง้ อยู่ ใ นจั ง หวัด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง ถื อเป็ นจั ง หวัด ชายแดนสํ า คั ญ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตั ้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน โครงการยังรายล้ อมด้ ว ยสถานที่
สําคัญ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร ทั ้งนี ้จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นประตู
การค้ าการท่องเที่ยวสู่อินโดจีน ทั ้งไทย ลาว กัมพูชา และเวีย ดนาม นอกจากนี ้ในอนาคตกรมการขนส่งทางบกจะขยาย
เส้ นทางการเดินรถสายระหว่างประเทศ คือ สายอุบลราชธานี-จําปาสัก, คอนพะเพง และเสียมราฐ จึงนับเป็ นเมืองเศรษฐกิจ
ที่สําคัญอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศ เหมาะแก่การลงทุนและพัฒนาให้ เติบโตขึ ้นได้ อีกมากในอนาคต
ความคืบหน้ าของโครงการ : อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ซึ่งมีความคืบหน้ าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้
กําหนดการเปิ ดให้ บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดดําเนินการได้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556
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เงินลงทุน : ประมาณ 1,800 ล้ านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนในการก่อสร้ างห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ซึ่งห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้ าง)
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ที่ตงั ้ : ถนนซูเปอร์ ไฮเวย์ บริ เวณทางแยก บนถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ ด มีด้า นหน้ า ติดถนน 2 ด้ า น คือถนนซูเปอร์ ไฮเวย์
และถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 68 ไร่ (CPN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) โดยมีพื ้นที่โครงการรวมทั ้งสิ ้น 250,000 ตาราง
เมตร โครงการนี ้ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล และผู้เช่าหลัก อาทิ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, พาวเวอร์ บาย, บีทเู อส, ซูเปอร์
สปอร์ ต เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ และสวนสนุก ฟั นแพลนเน็ต ผู้เช่ารายย่อยประเภท ร้ านค้ า
แฟชัน่ ธนาคาร ศูนย์รับบริ การต่างๆ ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม รวมกว่า 250 ร้ านค้ า โดยโครงการมีพื ้นที่จอดรถรองรั บกว่า
1,500 คัน
ศักยภาพของโครงการ : โครงการตั ้งอยู่จงั หวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแห่งภาคเหนือ และถือเป็ นเมืองที่มีศัก ยภาพใน
การพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ วทางเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคเหนือรองจากกรุงเทพมหานคร
โดยตั ้งอยู่บนถนนซูเปอร์ ไฮเวย์เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน โครงการยังรายล้ อมด้ วยสถานที่สํา คัญ มหาวิท ยาลัย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร นอกจากนี ้จังหวัดเชีย งใหม่ย ังเป็ นแหล่งท่องเที่ย วทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งมีนกั ท่องเที่ยวทั ้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมาก ทีช่ ว่ ย
เสริ มศักยภาพการเติบโตในด้ านกําลังซื ้อเป็ นอย่างมาก
ความคืบหน้ าของโครงการ : อยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด
กําหนดการเปิ ดให้ บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดดําเนินการได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556
เงินลงทุน : ประมาณ 3,100 ล้ านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนในการก่อสร้ างห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล ซึ่งบริ ษั ท ห้ า งสรรพสิน ค้ า
เซ็นทรัล จํากัด เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้ าง)
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
ที่ตงั ้ : ริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนกาญจนวนิชย์ ตําบลคอหงษ์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้ านหน้ า ติดทาง
หลวงแผ่นดิน ด้ านข้ างเชื่อมสู่ถนนโชติวิทยะกุล 1 ซึ่งเป็ นทางเข้ าออกสู่ใจกลางเมืองได้ อย่างสะดวก
ขนาดโครงการ : ที่ดินรวมประมาณ 50 ไร่ (CPN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) โดยมีพื ้นที่โครงการรวมทั ้งสิ ้น 250,000 ตาราง
เมตร ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของ CPN จํานวน 210,000 ตารางเมตร โครงการนี ้ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล และผู้เช่าหลัก อาทิ
ท็อปส์ มาร์ เก็ต, พาวเวอร์ บาย, บีทเู อส, ซูเปอร์ สปอร์ ต ออฟฟิ ศ ดีโป้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ
และสวนสนุก ฟั นแพลนเน็ต ลานสเก็ตนํ ้าแข็ง และห้ องประชุมเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ผู้เช่ารายย่อยประเภท ร้ านค้ า แฟชั่น
ธนาคาร ศูนย์รับบริ การต่างๆ ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม รวมกว่า 250 ร้ านค้ า โดยโครงการมีพื ้นที่จอดรถรองรับกว่า 2,100 คัน
ศักยภาพของโครงการ : โครงการตั ้งอยู่บนทําเลที่มีศกั ยภาพ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจังหวัดหาดใหญ่ถือเป็ นเมืองหลวง
ขนาดใหญ่และเป็ นศูนย์กลางด้ านการค้ าและธุรกิจของภาคใต้ โดยตั ้งอยู่บนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน ซึ่ง
เป็ นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีเที่ยวบินมากเป็ นลําดับที่ 5 ของประเทศ และเป็ นประตูนําไปสู่ประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื ้อมหาศาล นอกจากนี ้ยังรายล้ อมด้ วยสถานที่สําคัญต่างๆ มหาวิทยาลัยและ
วิท ยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร ซึ่งถื อเป็ นเมืองเศรษฐกิ จและการท่องเที่ย วที่สํา คัญ อีก จังหวัดหนึ่ง ของประเทศ ที่ มี
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นักท่องเที่ยวทั ้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมาก อีกทั ้งโครงการยังตั ้งอยู่ในพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ ในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ซึ่งช่วยเสริ มศักยภาพการเติบโตในด้ านกําลังซื ้อเป็ นอย่างมากและ
พัฒนาให้ เติบโตขึ ้นได้ อีกมากในอนาคต
ความคืบหน้ าของโครงการ : อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ซึ่งมีความคืบหน้ าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้
กําหนดการเปิ ดให้ บริการ : คาดว่าโครงการจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดดําเนินการได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556
เงินลงทุน : ประมาณ 3,900 ล้ านบาท
โครงการในต่ างประเทศ
ในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา CPN ได้ พิจารณาและศึกษาถึงโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งความสนใจ
ไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศกั ยภาพและมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ด้ วยเล็งเห็นถึ งโอกาสทางธุร กิ จและเพื่อ
เป็ นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อย่างไรก็ดี CPN ได้ ตระหนักถึงความแตกต่างของภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน
และความเสี่ยงของการทําธุรกิจในต่างประเทศ จึงจัดตั ้งคณะทํา งานพิเศษเพื่อศึก ษาในรายละเอีย ดของสภาพเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง อุตสาหกรรมและการแข่งขัน กฎหมายการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในแต่ละประเทศ
ที่ CPN ได้ ให้ ความสนใจ เพื่อให้ การลงทุนในต่า งประเทศเป็ นไปอย่า งระมัดระวังและตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของหลัก การการ
เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
2. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(ก) กลยุทธ์ การแข่ งขัน ช่ องทางการจัดจําหน่ ายและลักษณะลูกค้ า
• กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
CPN มุ่งเน้ นการสร้ างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยการสร้ างการเติบโตทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้ าง
ความแข็งแกร่ งให้ กับองค์กรในทุกมิติ เพื่อให้ แน่ใจว่า องค์กรสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุก กลุ่มและสามารถ
บรรลุวิสยั ทัศน์และพันธกิจได้ อย่างแท้ จริ ง โดยกลยุทธ์หลักของบริ ษัทมีอยู่ 3 ด้ าน ดังนี ้
1. กลยุทธ์ การพัฒนาศูนย์ การค้ า
มุ่งเน้ น การขยายสาขาทั ้งในเขตกรุ งเทพฯ และต่า งจังหวัดอย่า งต่อเนื่อง ปรั บปรุ งศูน ย์ก ารค้ า ที่มีอยู่ปัจจุบัน
ตลอดจนการมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อสร้ างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมัน่ คงและสอดรับกับการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
การพัฒนาและปรับปรุงศูน ย์ก ารค้ า นั ้น จะมุ่งเน้ น การพัฒนาศูน ย์ก ารค้ า ที่มีศัก ยภาพ และบริ ห ารโครงการได้
คุณภาพ ตามเวลาและงบประมาณที่กําหนด โดย
• การพัฒนาศูนย์การค้ าที่มีศกั ยภาพผ่านการศึกษาวิจยั ตลาด เพื่อเลือกตลาดที่มีศกั ยภาพ การเลือกทําเลที่ตั ้ง
ที่ดี กําหนดรูปแบบของศูนย์ที่เหมาะสมกับตลาด (Mall Format) และสัดส่ว นร้ านค้ า ที่เหมาะสมตอบสนอง
ลูกค้ าและเหนือกว่าคู่แข่ง (Merchandising Mix)
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• การพัฒนากระบวนการพัฒนาศูนย์การค้ าให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นระบบ ตั ้งแต่การศึกษาโครงการ สรรหาที่ดิน
ออกแบบ ก่อสร้ าง การติดต่อร้ านค้ า การตลาด จนกระทัง่ เปิ ดศูนย์การค้ า เพื่อให้ สามารถพัฒนาโครงการใหม่
ได้ หลายโครงการในเวลาเดียวกันและเป็ นไปตามกําหนดเวลาและงบประมาณที่วางไว้
• การปรั บปรุ งการพัฒนาศูน ย์ก ารค้ า ให้ มีความเป็ นมาตรฐานในเรื่ องการออกแบบ การก่ อสร้ าง เพื่อลด
ระยะเวลาการก่ อสร้ าง ลดต้ น ทุน การก่ อสร้ าง ภายใต้ คุณ ภาพที่กํ า หนด ตลอดจนลดค่า ใช้ จ่า ยในการ
ดําเนินงาน
• การพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ครอบคลุมการศึกษาตลาดในเชิงลึกทั ้งในด้ านพฤติกรรมลูกค้ า คู่แ ข่ง ข้ อจํา กัด
กฎระเบียบต่างๆ การเลือกตลาดและการจัดลําดับตลาดที่ต้องการจะเข้ าไปดําเนินธุรกิจ การสร้ างพัน ธมิตร
และคู่ค้าในต่างประเทศ การกําหนดรูปแบบของศูนย์การค้ า การบริ หารจัดการศูนย์ ฯลฯ
2. กลยุทธ์ การบริหารศูนย์ การค้ า
มุ่งเน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากศูนย์การค้ าที่มีอยู่ โดยการเสริ มความแข็งแกร่ งทั ้งมิติร้ านค้ า การตลาด และการ
บริ หารศูนย์ เพื่อผลักดันให้ การค้ าขายในศูนย์การค้ ามีการเติบโตและค่าเช่าพื ้นที่สามารถเติบโตได้ ควบคู่กันไป ตลอดจนการ
ดูแลเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
การบริ หารศูนย์การค้ า เน้ นการบริ หารจัดการ 3 ด้ า น เพื่อตอบสนองความต้ องการของร้ านค้ า และลูก ค้ า อย่า ง
แท้ จริ ง
• ความครบถ้ วนและหลายหลายของร้ านค้ า (Merchandising Mix) โดยการวิเคราะห์ข้ อมูล ตลาดและข้ อมูล
ลูกค้ า เพื่อปรับเปลี่ยนร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าใหม่เหมาะสมควบคู่ไปกับการสรรหาร้ านค้ าใหม่ๆ จากทั ้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับให้ ศนู ย์การค้ ามีความทันสมัยตลอดเวลา
• การทํา การตลาดที่มุ่ง เน้ น ดึงดูดลูก ค้ า เป้าหมายให้ เข้ า มาใช้ บ ริ ก าร ผลัก ดัน ยอดขายให้ กับร้ านค้ า และ
สร้ างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้ า โดยจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการขายที่ส ร้ างคุณ ค่า ที่เหนือกว่า โดยอาศัย
ข้ อมูลจากการวิจยั ตลาดและทํางานร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่
ดําเนินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ สร้ างสรรค์ (Signature event) ซึ่งทั ้งหมดนี ้จะ
มีการสื่อสารถึงลูกค้ าผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
• การบริ การและการบริ หารสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนย์การค้ า อาทิ ห้ องนํ ้า ลานจอดรถ เคาร์ เตอร์ ประ
ชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรและยกระดับคุณภาพการให้ บริ การสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า และลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ
3. กลยุทธ์ การพัฒนาองค์ กรสู่ความยั่งยืน
• การพัฒนาทุนมนุษย์และองค์กรโดยมุ่งเน้นการสร้ างทุนมนุษย์ ให้ มีความพร้ อมและเพียงพอกับการเติบโตของ
องค์กรในอนาคตผ่านกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง ตั ้งแต่การสรรหาพนักงานเข้ ามา การพัฒนาทักษะความรู้ของ
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บุคลากรควบคู่ไปกับการเสริ มสร้ างความเป็ นผู้นํา โดยอาศัยเครื่ องมือการพัฒนาแบบบูรณาการผ่านศูนย์การ
เรี ยนรู้ CPN หรื อ CPN Academy การพัฒนาเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ การพัฒนาระบบประเมินผล
พนักงาน ตลอดจนการสร้ างความรักความผูกพันกับองค์กรให้ เกิดกับพนักงาน ในส่วนของการพัฒนาองค์กร
นั ้นจะมุ่งส่งเสริ มค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร หลักบรรษัทภิบาล การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรในการเป็ น
นายจ้างที่ดี (Employer Branding) และการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริ หารคุณภาพ ที่ม่งุ ตอบสนองกับความต้ องการทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกพัฒนาให้มีความพร้ อมสามารถรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต โดย
บริ ษัทมีการพัฒนากระบวนการทํางานและนําระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)มาสนับสนุนการ
บริ หารจัดการ ตลอดจนปรับปรุงการบริ หารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand
Quality Award :TQA)
• การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR Strategy) โดยเน้ นที่ 3 ส่วนหลัก คือ CPN Green Experience,
CPN อาสา, CPN เพาะกล้าปั ญญาไทย โดยในรายละเอียดของโครงการจะมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้ องการของสังคมและชุมชนอย่างแท้ จริ ง
การบริหารจัดการความยั่งยืน
แนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน
CPN มุ่งมัน่ สร้ างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน ให้ กับบริ ษั ท และผู้มีส่ว นได้ เสีย ทุก ฝ่ ายดํา เนิน ธุร กิ จตามพัน ธกิ จในการพัฒนา
ศูนย์การค้ าที่มีความโดดเด่นเป็ นที่ภมู ิใจของชุมชนและมีการพัฒนาโครงการด้ านสังคม สิ่งแวดล้ อม และชุมชน ที่ตอบสนอง
ความต้ องการของสังคมและชุมชน ภายใต้ หลักการดําเนินธุรกิจที่ CPN ยึดมัน่ คือ “ใส่ ใจดูแลสังคม ห่ ว งใยกันและกัน”
อันมีพื ้นฐานมาจากค่านิยมร่ วมขององค์กร “สร้างสรรค์ด้วยความเชื่อมัน่ สู่ความเป็ นเลิ ศร่วมกัน” และหลักบรรษัทภิบาลของ
องค์กร “ซื่อสัตย์ สุจริ ต เปิ ดกว้าง โปร่งใส ให้ความเสมอภาค ให้ความเป็ นธรรม ยึดมัน่ คําสัญญา และใส่ใจดูแลสังคม”
ตั ้งแต่เริ่ มต้ น CPN ดําเนินธุรกิจด้ วยสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมทั ้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มบริษัท
ร่ วมกับบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล โดยเน้ นในด้ านของการอนุรักษ์ พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้ อมของพื ้นที่และชุมชนรอบข้าง การ
ส่งเสริ มวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น ตลอดจนการสนับสนุนด้ านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
ในปี ที่ผ่านมา CPN ได้ ปรับปรุงโครงสร้ างการบริ หารจัดการความยัง่ ยืน โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ซึ่งมีกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นประธาน และคณะผู้บริ หารของบริ ษัทเป็ นกรรมการ ขึ ้นมาทดแทนคณะกรรมการอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย ภายใต้ กรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความยัง่ ยืน 3 ด้ าน คือ ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสิ่งแวดล้ อม
และด้ านสังคม อีกทั ้งได้ มีการกําหนดคณะทํางานและติดตามผลอีก หลายคณะทั ้งในระดับองค์ก รและระดับศูน ย์ก ารค้ า
เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายและแผนงานต่างๆ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับแนวทางของการพัฒนาสู่ความยัง่ ยืนและมีการนําไป
ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ยังมีการรณรงค์สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับเพื่อสร้ างจิตสํา นึก ร่ ว มกัน ว่า การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม เป็ นเรื่ องใกล้ ตวั สามารถแสดงความห่วงใยในกันและกันได้ ตลอดเวลา
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ผลการดําเนินงาน
ด้ านเศรษฐกิจ
นโยบายในการดําเนิธุรกิจของ CPN นั ้นจะยึดหลัก “ความเจริ ญของคู่ค้า และชุมชนรอบข้ า งคือความสํา เร็ จของ
เรา” CPN จึงมุ่งมัน่ ที่จะนําความทันสมัย และความเจริ ญไปสู่ภมู ิภาค ผสมผสานกับวัฒนธรรม และค่านิยมอัน ดีข องชุมชน
นั ้นๆ CPN มีความภูมิใจที่เป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ เศรษฐกิ จระดับภูมิภาคเติบโตและมีความยั่งยืน ชุมชนรอบข้ า ง
โครงการสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการดําเนินงานที่สนับสนุนในด้ านเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้ แก่
1. การสนับสนุนพื ้นที่ท ั ้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารของ CPN ให้ แก่หน่วยงานทั ้ง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์ก รการกุศล เพื่อจัดกิ จกรรมที่เป็ นการส่งเสริ มด้ า นการศีก ษา ศาสนา และ
เสริ มสร้ างศิลปวัฒนธรรม รวมถึงงานด้ านสาธารณกุศล
2. การส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการรายย่อยที่เป็ นคนท้ องถิ่ น หรื อคนในชุมชนได้ มีพื ้นที่ในการทํา ธุร กิ จที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายของศูนย์การค้ า ผ่านการบริ หารพื ้นที่และการส่งเสริ มการขายโซนพิเศษอย่า งเป็ นระบบและ
ยุติธรรม เช่น
• โครงการนอร์ ทเทิร์น วิลเลจ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมผู้ประกอบการหัตถกรรมล้ านนาที่ ฝี มื อประณี ต และมี
เอกลักษณ์ของท้ องถิ่นบริ เวณ ชั ้น 1 และ ชั ้น 2 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
• โครงการกาดหลวง บริ เวณชั ้น G ศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และศูน ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เป็ นแหล่งรวมอาหารปรุงสด อาหารสําเร็ จรูป และของฝากท้ องถิ่น
3. การเข้ าร่ วมกับหน่วยงานระดับท้ องถิ่ น ในการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการขายที่เป็ นกิ จกรรมที่เป็ นเอกลัก ษณ์
เฉพาะท้ องถิ่น หรื อ signature event เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดเล็ก ที่ย ังไม่พร้ อมในการเช่า พื ้นที่
ค้ าขายภายในศูนย์การค้ าได้ มีโอกาสในการแสดงสินค้ าและทําการตลาดต่อประชาชนทัว่ ไป และเป็ นการเพิม่
ช่องทางในการทําธุรกิจอีกทางหนึ่ง อาทิ
• เทศกาล “กิ นปูดท
ู ะเล” ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ทางศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2 ร่ ว มกับ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (“ททท”) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตบางขุนเทียน
ร่ วมกันจัดขึ ้นเป็ นประจําทุกปี ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9 ณ บริ เวณสวนพักผ่อน “เซ็นทรัลพาร์ ค” ศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการธุร กิ จอาหารทะเลและ
พัฒนาความสามารถเชิงเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
•

เทศกาล “ทุเรี ยนนนท์” เป็ นกิจกรรมที่ทางศูนย์การค้ าเซ็ล ทรั ล พลาซา รั ตนาธิ เบศร์ ร่ ว มกับ ททท.
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร และองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่ วมกันจัดขึ ้นเป็ นประจําทุก
ปี ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 เพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับทุเรี ยนนนท์และเพื่อเป็ นการอนุรั ก ษ์ ท ุเรี ย นนนท์ให้
คงอยู่เป็ นของดีค่จู งั หวัดนนทบุรีต่อไป ภายในงานยังเปิ ดช่องทางการจํา หน่า ยทุเรี ย นพัน ธุ์ห ายาก
หลากหลายสายพันธุ์
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ด้ านสิ่งแวดล้ อม
การบริหารจัดการด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน
แนวทางการบริ หารจัดการด้ านพลังงาน
CPN ดําเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายการอนุรักษ์ พลังงาน ซึ่งเน้ นการใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่า และรู้ คุณ ค่า นโยบายการอนุรั ก ษ์
พลังงานได้ ถกู นํามากําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิใน 3 มิติควบคู่กันไป
1) ด้ านเทคนิค คือ การนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมาปรับใช้ ในโครงการต่างๆ ของ CPN
2) ด้ านโครงสร้ างองค์กรและนโยบาย คือ การกําหนดนโยบายและคณะทํางานด้ านอนุรักษ์ พลังงานที่ชัดเจนทั ้ง
ในระดับผู้บริ หาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบตั ิการ รวมไปถึงคณะผู้ตรวจประเมิน อันประกอบด้ ว ยตัว แทน
ในระดับต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายบริ ห ารโครงการก่ อสร้ าง ฝ่ ายพัฒนาธุร กิ จ ฝ่ ายบริ ห าร
ทรัพย์สิน และฝ่ ายการตลาด เพื่อเป็ นผู้ร่วมดูแลนโยบายนี ้อย่างจริ งจัง
3) ด้ านพฤติกรรมหรื อด้ านบุคลากร คือ การสื่อสาร และการรณรงค์ให้ พนักงาน ร้ านค้ าผู้เช่าพื ้นที่ ผู้ใช้ บริ การ และ
ชุมชนโดยรอบศูนย์การค้ า มีส่วนร่ วมและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ พลังงาน
และเพื่อการบริ หารจัดการพลังงานให้ เกิ ดประโยชน์ส ูงสุด CPN จึงการกํ า หนดเป้าหมายและนโยบายด้ า นการอนุรั ก ษ์
พลังงานผ่า น 3 คณะทํา งานหลัก ได้ แ ก่ คณะทํา งานด้ า นศึก ษามาตรการประหยัด พลังงาน คณะทํ า งานด้ า นการจัด
การพลังงานประจําแต่ละศูนย์การค้ า และคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจําแต่ละศูนย์การค้ า โดยในรอบ
ปี ที่ผ่านมา คณะทํางานดังกล่าวได้ ทีการประชุมร่ ว มกัน เป็ นประจํา ทุก ไตรมาสเพื่อติดตามความคืบหน้ า อีก ทั ้งยังมีก าร
ประชุมกลุ่มย่อยเป็ นประจําทุกเดือนระหว่างผู้จดั การแผนกงานระบบจากทุกศูนย์การค้ าเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
นวัตกรรมด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน
CPN ได้ นําความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ พลังงานมาดํา เนิน การอย่า งเป็ นรู ปธรรมตั ้งแต่ปี 2548 เริ่ ม
จากการจัดเก็บข้ อมูลดัชนีการใช้ พลังงาน (Specific Energy Consumption: SEC) ซึ่งก็คือปริ มาณการใช้ พลังงานต่อพื ้นที่
ใช้ สอย และนําข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และใช้ อ้างอิงในการกําหนดนโยบายในการบริ หารจัดการพลังงานในแต่ล ะปี อัน
นําไปสู่นวัตกรรมในกระบวนการบริ หารจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืนของ CPN
CPN ได้ นํานวัตกรรมทางการออกแบบและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมาใช้ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้ า และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม ตัว อย่า งนวัตกรรมด้ า น
การจัดการพลังงานที่ CPN ได้ นํามาปรับใช้ ประกอบด้ วย
• นวัตกรรมด้ านการออกแบบภายใต้ แนวคิด Leadership in Energy & Environmental Design หรื อ
LEED ซึ่งถูกนํามาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบโครงการใหม่และการปรับปรุงโครงการเดิม ซึ่งเน้นการ
ออกแบบตัวอาคารให้ สามารถใช้ แสงธรรมชาติได้ มากขึ ้น เพื่อช่วยเรื่ องการประหยัดพลังงาน มีก าร
นําวัสดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมาใช้ รวมทั ้งเพิ่มสัดส่วนพื ้นที่สีเขียว
• ระบบปรั บอุณ หภูมิ อัจ ฉริ ย ะ Variable Speed Drive System Energy Saving ด้ ว ยการควบคุม
อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้า (Variable Speed Drive หรื อ VSD) ของเครื่ องส่งลมเย็นใน
ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยปรับอุณหภูมิภายในอาคารให้ เหมาะสมกับการทํางานในแต่
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ละช่วงเวลาแบบอัตโนมัติ เช่น เวลาอากาศร้ อนจะเร่ งลมเย็น เวลาอากาศเย็นจะหรี่ ลม โดยคํานึงถึ ง
ความสบายของผู้ใช้ อาคารเป็ นสําคัญ
ระบบ Ball Cleaning System ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ทํา ความสะอาดพื ้นผิว ท่อทองแดงภายในอุปกรณ์
ระบายความร้ อนของเครื่ องทํ า นํ า้ เย็ น โดยจะทํ า งานแบบอัต โนมัติ ต ลอดเวลา เพื่ อ รั ก ษา
ประสิทธิภาพของเครื่ องทํานํ ้าเย็นให้ ดีตลอดเวลา
ระบบฉนวนกัน ความร้ อน PU Foam ซึ่งเป็ นนวัตกรรมฉนวนกัน ความร้ อนที่ใช้ ติดตั ้งในอาคาร
สามารถป้องกันและสกัดกั ้นความร้ อนจากภายนอกไม่ให้ เข้ ามาภายในอาคารด้ ว ยการพ่น โฟมบน
หลังคา
การเปิ ดรับแสงสว่างธรรมชาติจากภายนอกผ่าน Sky Light ซึ่งเป็ นติดตั ้งแนวกระจกกัน ความร้ อน
ซึ่งจะยอมให้ แสงสว่างผ่านได้ แต่ความร้ อนไม่สามารถผ่านเข้ าตัวอาคารได้ ส่งผลให้ ตวั อาคารได้ รับ
แสงสว่างที่เพียงพอโดยอุณหภูมิภายในตัวอาคารไม่สงู ขึ ้น เป็ นวิธีการช่วยลดการใช้ พลังงานอย่า ง
ง่ายและให้ ผลตอบแทนการลงทุนสูง
การใช้ ห ลอดไฟประหยัดพลังงาน อาทิ หลอดตะเกี ย บ (Compact Fluorescent : CFL) ซึ่งได้
นํามาใช้ ทดแทนไฟฟ้าจากหลอดไส้ รวมถึงการเปลี่ยนหลอดผอมนีออน หรื อ T8 มาเป็ นหลอดชนิด
ผอมมาก หรื อ T5 อีกทั ้งนํานวัตกรรมหลอด Light Emitting Diode (LED) มาปรับใช้ ท ั ้งภายในและ
ภายนอกตัวอาคาร ซึ่งจะช่วยให้ ประหยัดพลังงานเป็ นอย่างมากสําหรับศูนย์การค้ า ที่ต้องเปิ ดไฟใน
อาคารตลอดเวลา
ระบบเครื่ องทําความเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Chiller) ซึ่งเป็ นนวัตกรรมทํา ความเย็น
ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ พลังงานน้ อยลง 20-30% (เมื่อเปรี ย บเทีย บกับระบบเครื่ องทํา
ความเย็ น ทั่ว ไป) แต่ส ามารถทํา ความเย็ น ได้ มากกว่า และใช้ สารทํา ความเย็น ที่ เป็ นมิต รกั บ
สิ่งแวดล้ อม
ระบบบันไดเลื่อนอัตโนมัติ (Auto Sensor Escalator) ซึ่งติดตั ้งเซ็นเซอร์ ที่มีความแน่น อนสูง และสั่ง
การให้ บนั ไดเลื่อนทํางานเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่านเท่านั ้น ซึ่งจะช่ว ยประหยัดพลังงานได้ ดี
ในบริ เวณที่ไม่ค่อยมีการใช้ บนั ไดเลื่อนบ่อยครัง้
ระบบลิฟท์อฉั ริ ยะ (Intelligent Elevator) ซึ่งเป็ นการทํางานร่ วมกับระบบบัตรเรี ยกลิฟท์แบบ RadioFrequency Identification (RFID) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ลิฟท์ ควบคุมการทํา งานด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะคํานวณการจราจรเพื่อให้ ใช้ พลังงานไฟฟ้าในปริ มาณตํ่าที่สดุ ปั จจุบนั สามารถพบ
การใช้ เทคนิคดังกล่าวนี ้ได้ ในอาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็น ทรั ล เวิล ด์ และ อาคารดิออฟฟิ ศเศส
แอท เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) ซึ่งจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบควบคุม เข้ า สู่เครื่ อง
แปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อแปลงเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ จ่ายเข้ าระบบไฟฟ้าภายในศูน ย์ก ารค้ า ปั จจุบัน
สามารถพบการใช้ เทคนิคนี ้ได้ ที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
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การปลูกฝั งจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน
CPN ตระหนักดีว่าปั จจัยสําคัญในการผลักดันให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงานอย่างแท้ จริ งคือการให้ ความรู้และปลูกฝั งจิตสํานึก
ด้ านอนุรักษ์ พลังงานให้ กับผู้มีส่วนได้ เสีย อันจะนําไปสู่การใช้ ทรัพยากรที่มีจํากัดอย่างคุ้มค้ าและยัง่ ยืน
บุคลากรของ CPN
บุคลากรภายในบริ ษัทคือผู้มีส่วนได้ เสียลําดับแรกที่ CPN มุ่งมัน่ ในการปลูก ฝั งค่า นิย มด้ า นการอนุรั ก ษ์ พลังงาน บุคลากร
ภายในบริ ษัททุกระดับพึงได้ รับความรู้จนเกิดความเข้ าใจและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีด้านการอนุรักษ์ พลังงาน กิจกรรม
หลักที่ทาง CPN จัดเป็ นประจําทุกปี ประกอบด้ วย กิจกรรม “Energy Day” ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่เน้ น ให้ บุคลากรของ CPN ทุก
คนทํากิจกรรมสันทนาการร่ วมกัน พร้ อมได้ รับความรู้ด้ านการประหยัดพลังงานควบคู่กันไปด้ วย การจัดประกวดคติพจน์ด้าน
การอนุรักษ์ พลังงาน และการประกวดทูตพลังงาน นอกจากนั ้นตลอfทั ้งปี คณะทํางานด้ านการอนุรักษ์ พลังงานยังมีการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อปลูกจิตสํานึกในการใช้ พลังงานอย่า งคุ้มค่า และมีประสิท ธิ ภาพทั ้งในการทํา งานหรื อการใช้
ชีวิตประจําวัน
ต่อสาธารณชน
นอกเหนือจากกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ พลังงานที่ CPN เร่ วมกับทางภาครัฐจัดขึ ้นเป็ นประจําทุกปี เช่น กิจกรรม “Earth Hour”
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้ อมโลก และกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ พลังงาน CPN ยังต่อยอดด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในการเปิ ด “ศูนย์
การเรี ย นรู้ GreenWorld Experience” ณ ศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล เวิล ด์ เพื่อเป็ นการรณรงค์ให้ องค์ก รภาคเอกชนรวมถึ ง
ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเยาวชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อมผ่า นการนํา องค์ความรู้
ด้ านนวัตกรรมการอนุรักษ์ พลังงานที่ CPN นํามาปรับใช้ และเกิดผลความสําเร็ จมาเผยแพร่ เพื่อเป็ นความรู้และเป็ นต้ นแบบที่
ดีของสังคมในวงกว้ าง
นอกจากนั ้น CPN ยังร่ วมรณรงค์ส่งเสริ มพฤติกรรมการอนุรักษ์ พลังงานของผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ าผ่านโครงการ “Car Pool
Parking” ซึ่งบริ การที่จอดรถพิเศษเฉพาะรถที่มีผ้ โู ดยสาร 4 คนขึ ้นไป ณ โซนจอดรถที่ดีที่ส ุดบริ เวณชั ้น B1 ศูน ย์ก ารค้ า
เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งสามารถรองรับรถโดยสารส่วนบุคคลได้ 50 คัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ให้ ผ้ มู าใช้ บริ ก ารลดการใช้
นํ ้ามัน นอกเหนือจากที่จอดรถพิเศษนี ้ CPN ยังจัดให้ มีพื ้นที่พิเศษในหลายโครงการศูนย์การค้ าสําหรับจอดรถจักรยานอย่าง
เป็ นสัดส่วน เพื่อรณรงค์ให้ เกิดการใช้ พลังงานสะอาดทดแทน
โครงการสําคัญด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน
โครงการ “Building Energy Award of Thailand” หรื อ “BEAT 2010”
โครงการ BEAT 2010 ย่อมาจาก Building Energy Award of Thailand 2010 หรื อในชื่อภาษาไทยว่า “โครงการสร้ างขุม
กําลังบุคลากรด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน” เป็ นโครงการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงานเป็ นผู้
ริ เริ่ มขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนคนไทยทัว่ ไปตื่นตัวในการอนุรักษ์ พลังงาน โดยศูนย์การค้ า เซ็น ทรั ล
เวิลด์ได้ รับเลือกให้ เป็ นหนึ่งในอาคารพาณิชย์ชั ้นนําที่เข้ าร่ วมโครงการ BEAT 2010 ในกลุ่มประเภทอาคารศูน ย์ก ารค้ า และ
ห้ างสรรพสินค้ า โดยมีระยะเวลาของโครงการตั ้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึ งเดือนสิงหาคม 2554 แม้ ในช่ว งดังกล่า วศูน ย์
เซ็นทรัลเวิลด์จะอยู่ในช่วงการปรับปรุงและก่อสร้ างอาคารบางส่วน แต่ CPN ยังคงดําเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
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ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องตลอด 1 ปี เต็มที่เข้ า ร่ ว มโครงการ โดยได้ รั บการสนับสนุน ด้ า นงบประมาณส่ว นหนึ่งจาก
โครงการ BEAT 2010 กิจกรรมหลักประกอบด้ วย
• จัดกิ จกรรมวัน Energy Day & Kick-off BEAT เพื่อให้ พนักงานรั บทราบถึ งวัตถุประสงค์และการเข้ า ร่ ว ม
โครงการของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ในกิจกรรมมีการประกวดไอเดียการอนุรักษ์ พลังงานตลอดจนให้
ความรู้ผ่านนิทรรศการการอนุรักษ์ พลังงาน
• การอบรมคณะทํ า งานฑูตอนุรั ก ษ์ พ ลังงาน (BEAT Ambassador) และการดูงานด้ า นอาคารอนุรั ก ษ์
พลังงาน
• จัดกิ จกรรม “อาสาร่ วมประดิษฐ์ ปฏิทินอนุรักษ์ พลังงานเพื่อน้ อง”
• จัดกิ จกรรม “Use Less Plastic” ในวันสิ่งแวดล้ อมโลก โดยพนักงานนําขวดพลาสติกที่เหลือใช้ มาเข้ าร่ วม
กิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสถิติในการนําขวดพลาสติกเข้ าสู่กระบวนการ Reuse / Recycle ต่อไป อันเป็ นหนึง่
ในกิจกรรม “รักษ์ โลก ดูแลโลก” ที่จดั ต่อเนื่องมาทุกปี ณ เซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์
• จัดกิ จกรรม “ผ้ าป่ าพลังงานการศึกษา” ในช่วงเข้ าพรรษา โดยที ม ทูตอนุรั ก ษ์ พ ลังงาน และ CPN อาสา
ร่ วมเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน พร้ อมตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่า งๆให้ กับวัดคลอง
มอญ และโรงเรี ยนคลองมอญ จังหวัดสมุท รปราการ โดยเชิญ ชวนพนัก งานร่ ว มทํา บุญ บริ จาคหลอด
ประหยัดพลังงานให้ กับวัดและโรงเรี ยน อันเป็ นหนึ่งในกิจกรรมที่จดั ต่อเนื่องทุกปี
• จัดกิ จกรรม “Green Film Festival” สัปดาห์ฉายภาพยนตร์ รณรงค์ส่งเสริ มด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมให้
ชมฟรี ณ TK Park ชั ้น 8 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
โครงการ “84 พรรษา ภาคีพลังงาน สืบสานพระปณิ ธานพ่อหลวงไทย”
CPN ร่ วมกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท เอก-ชัย ดิสทริ บิว ชั่น จํา กัด
(มหาชน) ลงนามความร่ วมมือเครื อข่ายด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน (Voluntary Agreement) ภายใต้ ชื่อ “โครงการ 84 พรรษา
ภาคีพลังงาน สืบสานพระปณิธานพ่อหลวงไทย”เพื่อร่ วมมือในการประชาสัมพันธ์แ ละรณรงค์เรื่ องการอนุรั ก ษ์ พลังงานต่อ
สาธารณชน
การดําเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่ อชุมชน
การบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมและชุมชนรอบข้ าง
CPN เล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ เสียและสิ่งแวดล้อม
รอบข้ างพื ้นที่ศนู ย์การค้ า จึงกําหนดนโยบายที่ชดั เจนด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เริ่ มตั ้งแต่การออกแบบ การก่อสร้ างอาคาร
ไปจนถึงการบริ หารโครงการต่างๆ โดยทุกโครงการภายใต้ การบริ หารจะต้ องผ่านหลักเกณฑ์เบื ้องต้ นด้ านสิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
• มีการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมแนบพร้ อมการยื่นขออนุญาตก่ อสร้ าง
• มีการกํ าหนดนโยบายความปลอดภัยงานก่ อสร้ าง ซึ่งครอบคลุมไปถึ งมาตรฐานความปลอดภัย แนวทางใน
การควบคุมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม คู่มือควบคุมคุณ ภาพของงานก่ อสร้ าง และแนวทางปฏิบัติ
สําหรับผู้รับเหมาก่อสร้ างเพื่อให้ งานก่อสร้ างดําเนินการไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ CPN
• มีการติดตั ้งบ่อบําบัดนํ ้าเสี ย ตามกฎหมายกํ า หนดและมี ก ารใช้ วิ ธี ก ารทางชี ว ภาพในการบํ า บัดนํ ้าเสี ย มี
กระบวนการตรวจวัด บันทึก และจัดทํารายงานก่อนการปล่อยนํ ้าเสียลงสู่แหล่งนํ ้าสาธารณะ
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มีการติดตั ้งระบบ CO Detector เพื่อตรวจวัดระดับก๊ า ซคาร์ บอนมอนออกไซด์ (CO) บริ เวณอาคารจอดรถ
ไม่ให้ เกินกว่ามาตรฐานกําหนด

และด้ วยความเข้ มงวดในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการพัฒนางานด้ านการบริหารจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อม CPN จึ ง เป็ นผู้ บริ หารศูน ย์ ก ารค้ ารายแรกในประเทศไทยที่ นํ า มาตรฐานการจัด การสิ่ ง แวดล้ อม
ISO14001:2004 มาใช้ ในการบริ หารจัดการศูนย์การค้ าเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้ อม ในปี 2554 ที่ผ่า นมา CPN
ได้ ขยายระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO14001:2004 จาก 4 ศูนย์การค้ าที่ได้ รับการรับรองแล้ ว คือ เซ็นทรัล
พลาซา ปิ่ นเกล้ า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา เชีย งใหม่ แอร์ พอร์ ต และเซ็น ทรั ล เซ็น เตอร์ พัท ยา ไปยังอีก 2
ศูนย์การค้ า คือ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และได้ กําหนดเป้าหมายที่จะดําเนินการสร้ าง
ระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อเตรี ย มความพร้ อมในการขอรั บรองมาตรฐาน ISO14001:2004 ให้ ครอบคลุมทุก
ศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารของ CPN
การบริ หารจัดการขยะและของเสีย
CPN มีการกําหนดนโยบายและกระบวนการการจัดการกับขยะที่ชัดเจน โดยคํา นึงถึ งความปลอดภัย และการอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรเป็ นสําคัญ ขยะที่เกิดขึ ้นภายในโครงการภายใต้ การบริ ห ารของ CPN จะถูก คัดแยกออกเป็ น 4 ประเภท คือ (1)
ขยะทัว่ ไป (2) ขยะรี ไซเคิล (3) ขยะอันตราย (4) ขยะติดเชิ ้อ นอกจากนี ้ ในแต่ละโซนพื ้นที่ให้ บริ การจะมีการกําหนดประเภท
ของถังขยะที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ สอดคล้ องกับประเภทของขยะที่แตกต่างกันไปตามการใช้ ส อย อาทิ โซนพื ้นที่ท ั่ว ไปจะมี
การกํ า หนดประเภทถังขยะเพีย ง 2 ประเภท คือ ขยะทั่ว ไป และ ขยะรี ไซเคิล ในพื ้นที่โซนสิน ค้ า ไอที โซนอาหาร และ
สํานักงาน มีการจัดวางถังขยะรวม 3 ประเภท สําหรับ ขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย สําหรับร้ านค้ าที่มีขยะติดเชื ้อ
CPN จะให้ การแนะนําและแจ้ งข้ อกําหนดในการจัดการกับขยะติดเชื ้อดังกล่าวเพื่อให้ ร้านค้ าสามารถดําเนิการจัดเก็บเองได้
อย่างถูกต้ อง ขยะที่ผ่านการคัดแยกประเภทแล้ ว จะถูกแบ่งออกเป็ นขยะที่ขายทิ ้ง ขยะที่ต้องทําการทําลาย และขยะรี ไซเคิล
การบริ หารจัดการทรัพยากรนํ ้า
CPN มีการควบคุมและการจัดการการระบายนํ ้าทิ ้งอย่างเป็ นระบบผ่านบ่อบําบัดนํ ้าทิ ้งที่มีติดตั ้งอยู่ในทุกโครงการ โดย CPN
จะมีการตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งทั ้งก่อนและหลังจากเข้ า สู่ร ะบบบํา บัดนํ ้าเสีย และบ่อพัก นํ ้าเสีย โดยจะทํา การตรวจวัด
บันทึก และจัดทํา รายงานก่ อนการปล่อยนํ ้าเสีย ลงสู่แ หล่งนํ ้าสาธารณะ และมีก ารตรวจวัดคุณ ภาพนํ ้าโดยหน่ว ยงาน
ภายนอกไตรมาสละอย่างน้ อย 1 ครัง้ ผลจากการที่ CPN นํามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO14001:2004 มาใช้ ใ น
การบริ หารจัดการศูนย์การค้ าเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้ อม ก่อให้ เกิดนวัตกรรมในกระบวนการการจัดการนํ ้าเสีย
และการนํากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse) อย่างมีประสิท ธิ ภาพซึ่งได้ ถ ูก นํา มาปรั บใช้ ในศูน ย์ก ารค้ า แห่งใหม่ อาทิ ศูน ย์ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ มีระบบการนํานํ ้าเสียที่ผ่านการบํา บัดแล้ ว นํ ้าฝนจากหลังคา และนํ ้า Condensate จาก Air
Handling Unit กลับมาใช้ ในการรดนํ ้าต้ นไม้ ใช้ นํ ้าทําความสะอาดพื ้น หรื อใช้ เป็ นนํ ้าเติมในหอทํานํ ้าเย็น (Cooling Tower)
เป็ นต้ น โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของนํ ้าก่อนนํามาใช้ อยู่เป็ นประจําและพบว่าค่าที่ได้ มีค่าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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การควบคุมการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ าง ผู้รับเหมา
CPN มีนโยบายกําหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างและผู้รับเหมาที่ได้ รั บงานของบริ ษั ท รวมถึ งผู้รั บจ้ า งจัดงานกิ จกรรมส่งเสริ มการขาย
ภายในศูนย์การค้ า ให้ ยึดถือและปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมที่ CPN กําหนด เมื่อมีการส่งมอบงานที่ดําเนินการแล้ว
เสร็ จ ผู้รับจ้ างและ/หรื อผู้รับเหมาจะต้ องกรอกแบบประเมิน การตรวจควบคุมมลพิษ และสิ่งแวดล้ อมในการทํา งาน และ
แบบฟอร์ มตรวจเช็คความเรี ยบร้ อยพื ้นที่จดั งานส่งเสริ มการขาย และจัดทํารายงานการวัดระดับเสียงในการจัดกิ จกรรมทุก
ครัง้
กิจกรรมอันเนื่องกับการดูแลสิ่งแวดล้ อมและชุมชน
•
โครงการขุด ลอกคลองคืน ความสวยงามสู่ชุมชน โดยศูน ย์ ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ าร่ ว มกั บ
กรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตบางกอกน้ อย จัดกิจกรรม "ขุดลอกคลองคืนความสวยงามสู่ชมุ ชน 54 @
คลองบางบําหรุ”
•
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี ได้ ทําการล้ อมย้ ายต้ นไม้ บริ เวณที่ตั ้งโครงการจํานวน 398 ต้ น กว่า
20 สายพันธุ์ และนํากลับมาลงดินใหม่บริ เวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ หลังการก่อสร้ างศูนย์การค้ าแล้ วเสร็ จ
ด้ านสังคม
การบริหารจัดการด้ านชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้ านความปลอดภัย
CPN กําหนดนโยบายควบคุมดูแลสภาพแวดล้ อมพื ้นที่ภายในและบริ เวณโดยรอบศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน โรงแรม และ
อาคารที่พกั อาศัย ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การ ดังนี ้
• มีการติดตั ้ง CCTV ทั ้งในบริ เวณที่จอดรถ และภายในศูนย์ และมีการตรวจสอบเครื่ องมืออย่างสมํ่าเสมอ
• มีการจัดทําตารางและแผนการตรวจเช็คและซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ ต่างๆ ตามกํ าหนด อาทิ ลิฟท์ บันไดเลื่อน เตา
แก๊ สและอุปกรณ์หงุ ต้ ม เป็ นต้ น
• มีการจัดทําแผนเผชิญเหตุและควบคุมสถานการณ์ ภายใต้ ภาวะฉุกเฉิ นตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
ด้ านสุขอนามัย
• กํ าหนดนโยบายในการจัดการและควบคุมอากาศภายในอาคารตามกฎหมายกํ า หนดและตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ISO14001:2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลที่ CPN นํามาใช้ เป็ นแนวทางใน
การบริ หารศูนย์การค้ า
• มีการติดตั ้งระบบเติมอากาศอัตโนมัติเพื่อดูดอากาศสะอาดจากภายนอกอาคารมาเติมอากาศภายในอาคาร
มีการติดตั ้งระบบ CO Detector บริ เวณอาคารจอดรถเพื่อตรวจวัดระดับก๊ าซคาร์ บอนมอนออกไซด์ (CO)
บริ เวณอาคารจอดรถเพื่อทําการควบคุมไม่ให้ เกินกว่ามาตรฐานกําหนด
• มีการตรวจประเมินผู้ประกอบการร้ านอาหารในศูนย์การค้ าเป็ นประจําและจัดทําโครงการ “ครั วสะอาด” เพื่อ
รณรงค์ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหารภายในศูนย์การค้ าตระหนักถึงสุขอนามัยที่ดีในการประกอบการ
ร้ านอาหาร
• มีระบบสุขาภิบาล ระบบการจัดเก็ บและขนย้ ายขยะมูลฝอยที่ถก
ู สุขลักษณะและเป็ นระบบ
• มีการติดตั ้งเจลล้ างมือทําความสะอาดบริ เวณทางเข้ าออกศูนย์การค้ า
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ในช่วงที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจแพร่ ระบาด มีการเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดเป็ นพิเศษ และมี
การนําระบบฆ่าเชื ้อที่ใช้ ในโรงพยาบาลมาใช้ โดยรอบบริ เวณพื ้นที่ศนู ย์ก ารค้ า ตลอดจนมีก ารติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันการติดต่อโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

การมีส่วนร่ วมของชุมชนและการพัฒนาสังคม
ด้ านการศึกษา
โครงการ “CPN เพาะกล้ าปั ญญาไทย”
CPN เชื่อมัน่ ว่าเยาวชนคือรากฐานที่สําคัญของสังคม การให้ ก ารศึก ษาที่ดีควบคู่ไปกับการปลูก ฝั งค่า นิย มด้ า น
จริ ยธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชนจะส่งผลให้ ชมุ ชนและสังคมอยู่รอดได้ ด้ว ยตนเองอย่า งยั่งยืน การให้ ก ารสนับสนุน ด้ า น
การศึกษาแก่เยาวชนไทยและผู้ด้อยโอกาสเป็ นหนึ่งในนโยบายและแผนงานหลักด้ านการบริ หารจัดการความยัง่ ยืนของ CPN
อันเป็ นที่มาของโครงการ “CPN เพาะกล้ าปั ญญาไทย”
ภายใต้ โครงการนี ้ CPN ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรทางการค้ า และบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล ให้ การสนับสนุน
ด้ านการศึกษาแก่ชมุ ชนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสผ่านการสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ในชุมชน สร้ างห้ องสมุดสําหรับโรงเรี ยนทีข่ าด
แคลน รวมถึงการบริ จาคอุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้ แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็ นต้ น
หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการ CPN เพาะกล้ าปั ญญาไทย คือการพัฒนาศูนย์การเรี ย นรู้ ชุมชน ซึ่งดํา เนิน การ
ร่ วมกับสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการค้าและบริษัทใน
เครื อเซ็นทรัล ในการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการเรี ย นรู้ ผ่า นสื่อการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง อาทิ วิดิท ัศน์
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต มุมหนังสือ และการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น จนถึงปั จจุบนั CPN ได้ ทําการพัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู้ชุมชนแล้ วเสร็ จใน 9 โรงเรี ยน ดังนี ้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โรงเรี ยนบ้ านคลองม่วง อ.เมือง จ.กระบี่
โรงเรี ยนบํารุงอิสลาม อ.เมือง จ.ปั ตตานี
โรงเรี ยนนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โรงเรี ยนตัสดีกียะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา
โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา อ.เมือง จ.ชลบุรี
โรงเรี ยนบ้ านโป่ งแมลงวัน (จิราธิวฒ
ั น์อปุ ถัมภ์) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรี ยนอาลาวียะห์วิทยา อ.บันนังสตาร์ จ.ยะลา
โรงเรี ยนรวมศูนย์วดั ห้ วยแก้ ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
โรงเรี ยนแม่ปะวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

นอกจากการสนับสนุนด้ านการศึกษาแก่เยาวชนและชุมชนแล้ ว ในปี ที่ผ่านมา โครงการ "ซีพีเอ็น เพาะกล้ าปั ญญา
ไทย" ได้ ขยายการสนับสนุนไปยังผู้ตอั งขัง โดยการมอบคอมพิวเตอร์ และหนังสืออ่านเล่นให้ แก่ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ กรม
ราชทัณฑ์ จ.ปทุมธานี เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ ผ้ ตู อั งขังรักการอ่านและมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะมีอาชีพทีส่ จุ ริต
และดํารงชีวิตได้ ตนเองโดยไม่พึ่งพายาเสพติดและกระทําสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย
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กิจกรรมอื่นๆ ด้ านการศึกษา
นอกจากกิจกรรมหลักด้ านการศึกษาที่ CPN ดําเนินการผ่านโครงการ CPN เพาะกล้ าปั ญญาไทย แล้ ว แต่ล ะสาขา
หรื อศูนย์การค้ าของ CPN ยังดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติมให้ แก่ชมุ ชนท้ องถิ่น อาทิ
การมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรี ยน
• ศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มอบคอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 20 เครื่ อง ให้ แ ก่ สํ า นัก งานเขตพื ้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนบ้ านเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
•

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มอบอุปกรณ์การเรี ยนให้ แก่ โรงเรี ยนในเขตเทศบาล ต.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่

โครงการทุนอาหารกลางวัน
• ศูนย์การค้ าเเซ็นทรั ลพลาซา บางนา จัดกิ จกรรมเพื่อสังคม และกิ จกรรมครอบครั วสุขสันต์ใน “โครงการปั นนํ ้าใจให้
น้ องผู้ด้อยโอกาสปี ที่ 5” โดยมีพนักงาน CPN อาสา สาขาบางนาและครอบครั ว พนัก งานกว่า 80 คน ร่ ว มกัน
สร้ างสนามเด็กเล่น เลี ้ยงอาหารกลางวัน และบริ จาคอุปกรณ์การเรี ยนให้ แก่นกั เรี ยนที่โรงเรี ยนสิทธิสนุ ทรอุทศิ อ.
บางนํ ้าเปรี ย้ ว จ.ฉะเชิงเทรา
•

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา บางนา จัดกิ จกรรม “Toys Crazy...Charity For Child” มอบของเล่น ที่ได้ รั บบริ จาค
จากร้ านค้ าและลูกค้ าให้ กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านสร้ างสรรค์เด็ก และ มูลนิธิบ้านนกขมิ ้น

•

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มอบเงินรายได้ จากการจัดงาน “เซ็น ทรั ล พลาซา เชีย งใหม่ แอร์
พอร์ ต มินิมาราธอน” เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดดอนจัน่ จ.เชียงใหม่

โครงการโรงเรี ยนปลอดยาเสพติด
• ศูนย์การค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า ร่ ว มกั บ กรุ งเทพมหานคร จัดกิ จ กรรม “โรงเรี ย นกรุ งเทพมหานคร เขต
บางกอกน้ อย ปลอดยาเสพติด” ณ โรงเรี ยนวัดมะลิ โดยมีพนักงาน CPN อาสา ร่ ว มกิ จกรรมและมอบอุปกรณ์
กีฬา สําหรับให้ นกั เรี ยนและชุมชนรอบข้ างเพื่อสนับสนุนการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
ด้ านจิตอาสา
โครงการ “CPN อาสา”
“CPN อาสา” มีจดุ เริ่ มต้ นจากกลุ่มพนักงาน CPN กลุ่มเล็กๆ ที่เจริ ญรอยตามเจตนารมณ์ ข ององค์ก รที่อยากเห็น
พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็ นการปลูกจิตสํานึกให้ แก่พนักงานให้ เห็นถึงความสําคัญของการตอบแทน
สิ่งดีๆ ต่อสังคมและชุมชน ในปี 2551 กลุ่ม “CPN อาสา” ได้ ถกู จัดตั ้งขึ ้นอย่า งเป็ นรู ปธรรม มีส มาชิก เริ่ มต้ น 250 คน และ
เพิ่มจํานวนขึ ้นทุกปี ปั จจุบนั มีจํานวนสมาชิกมากกว่า 1,000 คน ซึ่งอาสามาโดยจิตสาธารณะของตนเองอย่างแท้ จริ ง
กลุ่ม CPN อาสา มีการจัดกิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุก ปี หมุน เวีย นตามชุมชนในละแวกใกล้ เคีย ง
ศูนย์การค้ าที่บริ หารโดย CPN และตามภูมิลําเนาของสมาชิกที่เสนอมายังคณะกรรมการโครงการ CPN อาสา โดยกิ จกรรม
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จะดํา เนิน ภายใต้ ก รอบนโยบายความรั บผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่า งยั่งยืน โดยมีกิ จกรรมอาสาที่
ดําเนินการในรอบปี ที่ผ่านมา สรุปได้ ดงั นี ้
•

โครงการ “พาน้ องสู่โลกกว้ าง”
สมาชิก CPN อาสา พาลูกเสือและเนตรนารี กว่า 400 คน จาก อ.เจาะไอร้ อง จ.นราธิ ว าส เข้ า ชมและทัศน
ศึก ษา ณ อุท ยานการเรี ย นรู้ “TK Park” และ ศูน ย์ห นังสือ B2S ในศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล เวิล ด์ พร้ อม
รับประทานอาหารซึ่งสนับสนุนโดย บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตรองส์ กรุ๊ ป (CRG) และรั บมอบอุปกรณ์ กี ฬาจาก
SuperSport โดย บริ ษัท ซีอาร์ ซี สปอร์ ต จํากัด

•

โครงการ “ร่ วมส่งมอบพื ้นที่อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ”
CPN อาสา ร่ วมกิจกรรม "ส่งมอบพื ้นที่อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลตํา รวจ" อํา นวยความสะดวกให้ กับ
ผู้ป่วยในโครงการ “1 วันทําดี” โดย CPN ร่ วมกับบริ ษัทในเครื อเซ็นทรั ล สนับสนุน เงิน จํา นวน 10 ล้ า นบาท
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งเริ่ มดําเนินการตั ้งแต่ปี 2553 และแล้ วเสร็ จใน
ปี 2554

•

โครงการ "ผ้ าป่ าพลังงานการศึกษา"
โครงการ “ผ้ าป่ าพลังงาน” เป็ นหนึ่งในกิ จกรรมที่จัดต่อเนื่องในช่ว งเทศกาลเข้ า พรรษาของทุก ปี โดยในปี
2554 ได้ ปรับรูปแบบเป็ น “ผ้ าป่ าพลังงานเพื่อการศึกษา” ซึ่งนอกจากการถวายปั จจัย ค่า นํ ้า ค่า ไฟ และการ
บูรณะวัดคลองมอญแล้ ว ยังนําปั จจัยส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมหอประชุมโรงเรี ยน และจัดซื ้ออุปกรณ์ กี ฬาให้ แ ก่
นักเรี ยน โรงเรี ยนคลองมอญ จ.สมุทรปราการ

•

โครงการ “ร่ วมเติมนํ ้าใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ ้าท่วม จ.พิษณุโลก”
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก พร้ อมด้ วย CPN อาสากว่า 50 คนร่ วมบรรเทาทุก ข์ด้ว ยการนํา ถุงยัง
ชีพ ข้ า วสาร อาหารแห้ ง ออกแจกจ่า ยให้ กับผู้ประสบภัย นํ ้าท่ว มใน อ.พรหมพิร าม และอ.บางระกํ า จ.
พิษณุโลก ในช่วงที่จงั หวัดประสบภัยนํ ้าท่วมใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคม 2554

•

โครงการ “รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ ้าท่วม”
ในช่วงที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครัง้ ร้ ายแรงในปี 2554 ที่ผ่านมา สมาชิก CPN อาสา ได้ ร วมตัว กัน เพื่อ
จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี ้
•
•
•

วันที่ 6 ตุลาคม 2554 บริ จาคเงิน เพื่อช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย ในชุมชนย่า นรั ตนาธิ เบศร์ และแจ้ ง
วัฒนะ
วันที่ 12 ตุลาคม 2554 รวมพลังเพื่อช่วยคัดแยกสิ่งของและจัดถุงยังชีพช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย ณ
ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยนํ ้าท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2554 สมาชิก CPN อาสา ร่ วมกับบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล ภายใต้
โครงการ “นํ ้าใจเซ็นทรัล” ช่วยภัยนํ ้าท่วม ร่ วมกันจัดทําอาหารกล่องปรุงสุก ณ ลานเซ็น ทรั ล เวิล ด์
สแควร์ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อมอบให้ กับผู้ประสบภัย ณ จุดต่า งๆ หมุน เวีย นเปลี่ย นไปใน
แต่ละวัน
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สมาชิก CPN อาสา ร่ วมกับบริ ษัทในเครื อเซ็น ทรั ล จัดกิ จกรรมนํา สุข ภายใต้ ชื่อโครงการ "นํ ้าใจ
เซ็นทรัล เพราะมีคณ
ุ ถึงมีเรา" ด้ วยการจัดแสดงมินิคอนเสิร์ ต ณ ศูน ย์พัก พิงผู้ประสบภัย ในศูน ย์
ราชการแจ้ งวัฒนะ โดยมีดารานักแสดงและสมาชิกชมรมดนตรี CPN We love Music เข้ าร่ วมการ
แสดงเพื่อผ่อนคลายความเครี ยดให้ กับผู้ประสบภัย

โครงการ “ส.ค.ส. เพื่อเด็กพิษณุโลก”
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก พร้ อมด้ วยสมาชิก CPN อาสา กว่า 30 คน ร่ วมกันจัดกิจกรรมส่งมอบ
ความสุขในช่วงเทศกาลปี ใหม่และวันเด็กแห่งชาติ โดยการแจกของขวัญ มอบสื่อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์
การเรี ยน อุปกรณ์การกีฬา และเครื่ องนุ่งห่มกันหนาว พร้ อมทํา กิ จกรรมสัน ทนาการและเสริ มสร้ างทัก ษะ
ความรู้ให้ แก่นกั เรี ย นกว่า 700 คน จาก 7 โรงเรี ย นได้ แ ก่ โรงเรี ย นวัดกรรมธรรม์ โรงเรี ย นวัดศรี ว ราราม
โรงเรี ยนธีรธาดา โรงเรี ยนวัดสมอแข โรงเรี ย นวัดเนิน มะคึก ศูน ย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.สมอแข และศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินมะคึก เพื่อเติมรอยยิ ้มและแบ่งปั นสิ่งดีๆ เพื่อให้ สงั คมนี ้น่าอยู่ขึ ้น

ด้ านศาสนา
•

กิจกรรมธรรมะดีลิเวอรี่ “สุข สมดุล กับธรรมะตามวิถีธรรมชาติ”
ศูนย์การค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา รั ตนาธิ เบศร์ ร่ ว มกับวัดสร้ อยทอง พระอารามหลวง จัดงานธรรมะดีลิเวอรี่
นมัสการพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เทศน์ในหัวข้ อ “สุข สมดุล กับธรรมะ ตามวิถีธรรมชาติ” ให้ แก่ประชาชน
ผู้สนใจทัว่ ไป ณ โซนพาร์ ค ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

•

โครงการ "สุขาวัดดี"
โครงการนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบํารุงและปรับปรุงห้ องนํ ้าและอาคารตามศาสนสถานโดยไม่แ บ่งแยกศาสนา
ในปี ที่ผ่านมา ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช ร่ วมพนักงานผู้มีจิตอาสา ร่ วมบํารุงและ ซ่อมแซมสุข า
ณ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ และ โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส ในเขตเทศบาลเมืองพัทยาให้ กลับมามีสภาพที่ดี สะอาด ถูก
สุขอนามัย

•

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ร่ วมกับ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ร่ ว มใจถวาย
เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้ าพรรษา ให้ แก่ วัดธาตุคํา วัดศรี สพุ รรณ และวัดหมื่นสาร จ.
เชียงใหม่ และ วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.อุดรธานี
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• ลักษณะของลูกค้ าและการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ างลูกค้ ากับบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการเลือกสรรร้ านค้ าที่เข้ ามาดําเนินธุรกิจโดยจะต้ องมีความเป็ นมืออาชีพและมีสินค้ า
และบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าที่ทางศูนย์การค้ าในแต่ละโครงการได้ วางแผนงานการตลาดไว้ ซึ่ง
ทางบริ ษัท ฯ ได้ มีการวางระบบการติดต่อประสานงานระหว่างบริ ษั ท ฯ และคู่ค้าไว้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ การติดต่อสื่อสาร
เป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ ทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษั ทฯ จะได้ รั บการอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อความเป็ นมืออาชีพในการให้ บริ การ เช่น หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร, หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
บริ การ, หลักสูตร English Phonetics for Tenant Services โดยทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และลูกค้ าสัมพันธ์ จะทําหน้ าที่ติดต่อ
ประสานงานในการให้ ความสะดวกและช่วยเหลือร้ านค้ าผู้เช่าพื ้นที่เมื่อพบปั ญหาในการดําเนินกิ จการ รวมทั ้งให้ คําปรึ กษากับ
ร้ านค้ าใหม่ที่สนใจจะเข้ ามาลงทุนกับบริ ษั ท ฯ โดย บริ ษั ทฯ ตระหนักว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมค้ าปลีกนั ้น จะต้ องได้ รั บ
ความร่ วมแรงร่ วมใจในการพัฒนาทั ้งจากผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้ าปลีก บริ ษั ทฯ จึงได้
จัดให้ มีโครงการ “CPN Retail Management Program” ซึ่งเป็ นโครงการที่บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ วมกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดขึ ้น
เป็ นหลักสูตรแรกในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ในกระบวนการบริ หารธุรกิ จค้ าปลีกมาถ่ ายทอดและ
แลกเปลี่ยนให้ กับผู้ประกอบการธุรกิ จ ผู้บริ หารธุรกิ จค้ าปลีก สามารถนําไปประยุกต์ใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมในธุรกิ จแต่ละ
ประเภท นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทํานิตยสารรายไตรมาสเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษั ท ฯ และแนวโน้ มของธุรกิ จค้ าปลีก
จัดการประชุมร่ วมกัน, การจัดดูงานต่างประเทศเพื่อดูแนวโน้ มตลาดค้ าปลีกทัว่ โลก, การจัดแรลลี่, การจัดงานกอล์ฟกระชับมิตร
เป็ นต้ น โดยทั ้งหมดนี ้เพื่อให้ ค่คู ้ าของบริ ษัทฯ ได้ รั บทราบข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ และทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิ จค้ าปลีก
ตลอดเวลา และเป็ นการกระชับความสัมพันธ์และความเชื่อมัน่ ระหว่างบริ ษั ท ฯ และผู้เช่า และในช่วงของการเปิ ดโครงการใหม่
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ฯ จะทําการพบปะกับเจ้ าของร้ านค้ าเพื่อรั บรู้ ถึ งปั ญหาและทําการช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นด้ านการตลาด การส่งเสริ มการขาย ทําให้ บริ ษั ท ฯ มีการหมุนเวียนของร้ านค้ า (Turnover) อยู่ในอัตราที่ตํ่า ยิ่งไปกว่านั ้น
บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การร้ านค้ าในเชิงรุ กภายใต้ โครงการ "TS World Class Service" ซึ่งมีการปรั บปรุ งกระบวนการการให้ บริ การ
ร้ านค้ า 3 ด้ านคือ บริ การสายด่วน, จุดรั บบริ การจากร้ านค้ า และการเดินเยี่ยมร้ านค้ าทุกวัน โดยโครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริ ม
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกับร้ านค้ าให้ ดียิ่งขึ ้น
(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ปี 2554 เป็ นปี ที่ประเทศไทยต้ องเผชิญกับอุทกภัยครัง้ ร้ ายแรงโดยเฉพาะพื ้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สร้ าง
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมและอุตสาหกรรมค้ าปลีกและค้าส่งอย่างมหาศาล การปิ ดทําการของนิคมอุตสาหกรรม
หลักหลายแห่งในช่วงภาวะนํ ้าท่วมใหญ่ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้ า ความไม่สะดวกในการขนส่งและกระจายสินค้ า
ศูนย์การค้ า ห้างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าจํานวนมาก ปิ ดให้ บริการเป็ นการชัว่ คราวเช่นกัน เนื่องจากความไม่สะดวกในการ
เดินทางเข้าออกและเพื่อเหตุผลด้ านความปลอดภัยของทรัพย์สินและสวัสดิภาพของพนักงาน
แม้ วา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระยะสั ้นและเป็ นแค่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ความ
เสียหายทีเ่ กิดขึ ้นนั ้น การะจายเป็ นวงกว้ าง ทําให้ หน่วยงานของรัฐปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2554
จากร้ อยละ 9-10 เหลือร้ อยละ 6-8
ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่งในปี 2554 นั ้นเป็ นผลมาจากหลายปั จจัย อาทิ การปรับราคาขึ ้นของ
สิน ค้ า ทางการเกษตร นโยบายประชานิย ม กระแสการปรั บขึ น้ ค่า แรงขั ้นตํ่า และเงิ น เดื อนข้ าราชการ ประกอบกั บ
ผู้ประกอบการทางธุรกิจเกือบทุกกลุ่มมีการปรับตัวเพื่อสร้ างการเติบโตให้ กับธุรกิจตนเอง โดยเร่ งขยายสาขา ขยายตลาดไป
4-20

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ยังต่างจังหวัด มีการพัฒนารูปแบบร้ านค้ าใหม่ๆ มีการนําเครื่ องมือทางการตลาดมาใช้ อย่างเข้ มข้ น ตลอดจนการมองไปถึ ง
การขยายฐานการตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ปั จจัยบวก
ดังกล่าวเหล่านี ้คาดว่าส่งผลต่อเนื่องมายังปี 2555 และเป็ นปั จจัยสนับสนุนหลักให้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2555
นี ้เติบโตอย่างงต่อเนื่องได้
กลุ่มศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
ปี 2554 ผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้ โดยเฉพาะ CPN ยังคงเดินหน้ าพัฒนาโครงการใหม่ ทั ้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
โดยมีศนู ย์การค้ าขนาดใหญ่เปิ ดใหม่หลายโครงการ อาทิ ศูนย์การค้ าเทอร์ มินลั 21 ศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา เชีย งราย
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 รวมถึงการปรับปรุงและปรับโฉม
ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ อย่างเช่น ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว นอกจากนี ้ยังมีโครงการศูนย์การค้ าระหว่างพัฒนา
อีกจํานวนหนึ่งที่มีกําหนดแล้ วเสร็ จภายใน 2 ปี ข้ างหน้ า อาทิ ศูนย์ก ารค้ า เมกะ บางนา ศูน ย์ก ารค้ า ดิเอ็มโพเรี่ ย ม II และ
ศูนย์การค้ าเกตท์เวย์ เอกมัย ในเขตกรุงเทพฯ รวมไปถึงโครงการปรับปรุงศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ บางแค
สําหรับพื ้นที่ต่างจังหวัด ปั จจุบนั มีโครงการสําคัญที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ได้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
สุราษฎร์ ธานี ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง ศูนย์การค้ าพรอมเมนาดา (Promenada) เชียงใหม่ รวมถึงห้ างสรรพสินค้า
โรบินสัน สุพรรณบุรี เป็ นต้ น ในปั จจุบนั พื ้นที่ต่างจังหวัดยังถือว่ามีศนู ย์การค้ าน้ อยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรและกํ า ลัง
ซื ้อที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการที่สามารถขยายธุร กิ จไปยังตลาดที่มีศัก ยภาพในต่า งจังหวัดได้ จะสามารถ
ครอบครองและสร้ างความผูกพันกับตลาดได้ ก่อนในภาวะที่การแข่งขันยังไม่สงู มาก
การแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกในกรุงเทพมหานครสูงกว่าในต่างจังหวัดมาก โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่มีศัก ยภาพ อาทิ
กลางเมือง ย่านเศรษฐกิจ และ ฝั่ งตะวันออกของกรุงเทพฯ โดยรอบสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยผู้ประกอบมีก ารเร่ ง
ปรับปรุงศูนย์การค้ าเดิม มีการขยายพื ้นที่ และปรั บปรุ งประเภทของร้ านค้ า และบริ ก าร (merchandizing mix) ให้ มีความ
แข็งแกร่ งมากยิ่งขึ ้น ผู้ประกอบการที่ได้ เปรี ยบคือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ ในการพัฒนาและบริ ห ารศูน ย์ก ารค้ า มี
ความพร้ อมในเรื่ องเงินทุน มีเครื อข่ายร้ านค้ า และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนร้ านค้ าให้ มีความทันสมัยอยู่เสมอ
กลยุทธ์ทางการตลาดยังคงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมีการจับจ่ายใช้ สอย ผู้ประกอบการจึง
ใช้ งบการตลาดอย่างระมัดระวัง นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้ เข้ ามาใช้ บริ การแล้ ว ยังมุ่งเน้นการ
จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการขายของร้ านค้ า ควบคู่ไปกับการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่ วมจัดกิจกรรมการตลาดใหญ่เพือ่ ให้
งบประมาณการตลาดที่มีจํากัดใช้ ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่ องมือด้ านการบริ ห ารความสัมพัน ธ์ กับลูก ค้ า ต่า งๆ ถูก
นํามาใช้ มากขึ ้นเพื่อเพิ่มยอดขายและรั ก ษาฐานลูก ค้ า ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ ส ูงและสามารถปรั บตัว เข้ า กับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ เร็ วเท่านั ้นจึงจะสามารถรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้
จากเหตุการณ์อทุ กภัยและความวุ่นวายทางการเมืองในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการส่วนใหญ่ ตระหนัก
และให้ ความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยศูนย์การค้ ามากขึ ้น การมีร ะบบการบริ ห ารจัดการที่ดีจะทํา ให้ ศูน ย์ก ารค้ า
สามารถเปิ ดให้ บริ การได้ อย่างปกติภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดังนั ้น จึงเห็นผู้ประกอบการที่มีความพร้ อมลงทุนในเรื่องการ
ดูแลความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินมากขึ ้น เช่น การยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัย จัดเตรี ยมระบบการระบาย
นํ ้าและป้องกันนํ ้า ทั ้งนี ้ เพื่อให้ ร้านค้ าภายในศูนย์การค้ า สามารถทําการค้ าขายได้ ตามปกติและทรัพย์สินต่างๆ ได้ รั บความ
ปลอดภัยสูงสุด
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กลุ่ม Community Mall และ Lifestyle Mall
โครงการศูน ย์ ก ารค้ าขนาดเล็ ก มี ก ารขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น กั น โดยเป็ นการลงทุ น จากทัง้ กลุ่ม ทุ น
อสังหาริ มทรัพย์และกลุ่มทุนอื่นๆ ซึ่งมีที่ดินในครอบครองอยู่แล้ ว รูปแบบที่พฒ
ั นาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของศูนย์การค้ าขนาด
ย่อม (community mall) หรื อโครงการรูปแบบผสม (mixed-use development) ระหว่างศูนย์การค้ าขนาดย่อมและโครงการ
ที่พกั อาศัยขนาดใหญ่ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับโครงการโดยรวม
โครงการสําคัญที่เปิ ดตัวในปี 2554 ประกอบด้ วย ศูนย์การค้ าเดอะไนน์ (The Nine) พระราม 9 ศูน ย์ก ารค้ า เดอะ
เซอร์ เคิล (The Circle) ราชพฤกษ์ ศูนย์การค้ าซิตี ้วีว่า (City Viva) สาทร เป็ นต้ น สําหรับโครงการที่อยู่ร ะหว่า งการก่ อสร้ าง
อาทิ ศูนย์การค้ าธนิยะพาร์ ค (Thanya Park) ศรี นคริ นทร์ , ศูนย์การค้ าเสนาเฟส (Sena Fest) เจริ ญ นคร และ ศูน ย์ก ารค้ า
เฟสติวลั วอล์ค (Festival Walk) นวมินทร์
โดยแนวทางการพัฒนาศูนย์การค้ าประเภทนี ้ จะให้ ความสําคัญกับการออกแบบที่ม่งุ เน้ น ให้ มีความกลมกลืน กับ
ธรรมชาติ เป็ นลักษณะเป็ นอาคารเปิ ด หรื อ open-air เพื่อให้ มีความแตกต่างจากศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ ให้ ความสําคัญกับ
การสรรหาร้ านค้ าเพื่อเป็ นแม่เหล็กในการดึงดูดคนเข้ ามาใช้ บริ การ โครงการส่วนใหญ่จะประกอบไปด้ ว ย ซุปเปอร์ มาร์ เก็ ต
ร้ านอาหาร โรงเรี ยนกวดวิชา สถานเสริ มความงาม ธนาคาร เพื่อตอบสนองการใช้ ชีวิตประจําวัน
ในอนาคตศูนย์การค้ ากลุ่มนี ้จะยังมีการเพิ่มจํานวนอย่างต่อเนื่อง แต่จะต้ องเผชิญการแข่งขันทั ้งจากศูนย์การค้ า ขนาดใหญ่
และห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ที่มีการปรับลดขนาด ปรับรูปแบบการให้ บริ การ และเพิ่มความเป็ นศูน ย์ก ารค้ า
มากขึ ้น ผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้จึงต้ องปรับตัวมากขึ ้นเพื่อรักษาความแตกต่าง และรักษาฐานลูกค้ าประจํา รวมถึงขยายฐาน
รายได้ ให้ ต่อเนื่องได้ ซึ่งอาจจะเผชิญกับความเสียเปรี ยบในการแข่งขันในระยะยาว จากความครบครันของร้ านค้ า และขนาด
โครงการได้
กลุ่มห้างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และ ร้ านสะดวกซื ้อ (Convenience Store)
ผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้ มีก ารขยายสาขาอย่า งต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการกลุ่ม Hypermarket มีก ารพัฒนา
รูปแบบ โครงการที่หลากหลาย มีท ั ้งรูปแบบห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว รูปแบบผสมผสานระหว่า งห้ า งค้ า ปลีก
และศูนย์การค้ าขนาดย่อม และรูปแบบร้ านค้ าขนาดเล็กในลักษณะใกล้ เคียงกับร้ านสะดวกซื ้อ
ในปี 2554 ยอดขายของผู้ประกอบการกลุ่มนี ้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยกเว้ นในไตรมาสสุดท้ ายของปี ที่ย อดขายได้ รั บ
ผลกระทบจากอุทกภัยร้ ายแรงในประเทศ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการกลุ่มนี ้คาดว่ากําลังซื ้อจะกลับมาอีกครัง้ ตามเงิน ชดเชย
และความช่วยเหลือที่ได้ รับจากรัฐบาลในช่วงต้ นปี 2555 ทิศทางธุรกิจกลุ่มนี ้ในปี 2555 คาดว่า การขยายในรู ปแบบสาขา
ขนาดใหญ่จะมีไม่มากนักเนื่องด้ วยกฎหมายผังเมือง ผู้ประกอบการจึงมุ่งขยายเครื อข่ายในรูปแบบสาขาขนาดเล็ก ที่เข้ า ถึ ง
ผู้บริ โภคได้ ง่าย เช่น โลตัส เอ็ก เพรส (Lotus Express) มินิ บิ๊ก ซี (Mini Big C) ท๊ อปส เดลี่ (Tops Daily) และแม๊ ก ซ์แ วลู
(Max Value) เป็ นต้ น
ในส่วนของกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายยังคงมุ่งเน้ น เรื่ องการลดราคา โปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม โปรแกรมลูก ค้ า
สัมพันธ์ผ่านบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของห้ าง รวมไปถึงการสร้ างความมัน่ ใจในเรื่ องคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้ประกอบการกลุ่มนี ้มุ่งเน้ นการสื่อสารการตลาดโดยใช้ สื่อหลักทั ้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเอกสารส่งตรงถึ งผู้รั บ (direct
mail) เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชัน่ ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว รวมถึ งการประชัน โปรโมชั่น เพื่อดึงลูก ค้ า
(benchmark campaign) อย่างเข้ มข้ น
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ คือ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน อาคารที่พกั อาศัย และศูนย์
อาหารในศูนย์การค้ า มีลําดับขั ้นการพัฒนาโครงการดังนี ้
 การจัดหาที่ดินและบริหารโครงการก่ อสร้ างศูนย์ การค้ าหรือซือ้ ศูนย์ การค้ าที่เปิ ดดําเนินการแล้ ว
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงการใหม่หรื อซื ้อโครงการศูนย์การค้ าครบวงจรที่เปิ ดดําเนินการแล้ วใน
พื ้นที่กรุงเทพฯ ปริ มณฑล และต่างจังหวัด ที่มีแนวโน้ มของประชากรหนาแน่น ซึ่งจะจัดหาที่ดินโดยการซื ้อหรื อเช่าบนทําเลที่
มีความเป็ นไปได้ ในการเติบโตสูง และมีความเสี่ยงน้ อย องค์ประกอบที่สําคัญในการพิจารณาจัดหาที่ดิน หรื อโครงการของ
บริ ษัทมีสาระสําคัญดังนี ้
- ทําเลที่ตั ้งของที่ดิน อาทิ สถานที่ตั ้ง การคมนาคม ลักษณะการใช้ ที่ดินข้ างเคียง
- ขนาด รูปร่ าง และลักษณะการครอบครองที่ดิน
- สาธารณูปโภคที่จะอํานวยความสะดวกในบริ เวณที่ดินที่จะนํามาพัฒนา
- การใช้ สอยของที่ดินที่ตั ้งอยู่ เช่น เขตอุตสาหกรรม, เขตที่พกั อาศัย เป็ นต้ น
- แนวโน้ มการเติบโตในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้ มการเติบโตของประชากร และพฤติกรรม
จับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภค จํานวนและรายได้ ของประชากรโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และการ
ประเมินอุปสงค์และอุปทานให้ สอดคล้ องกัน
- ข้ อจํากัดการใช้ ที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายผังเมือง, กฎหมายควบคุมธุรกิจค้ าปลีก
- ราคาของที่ดินและความเป็ นไปได้ ในการได้ มา โดยบริ ษัทแบ่งทางเลือกในการจัดหาที่ดินที่มีศกั ยภาพ
ทางธุรกิจสูงดังนี ้
ก. การซือ้ ขาด
- ในกรณีที่ราคาสมเหตุผลและเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาศูนย์การค้ า
ข. การเช่ าที่ดิน
- ในกรณีที่ดินตั ้งอยู่ในทําเลที่มีศกั ยภาพแต่เจ้ าของที่ดินไม่ยินดีที่จะขายขาด
- ราคาของที่ดินสูงมากจนไม่ค้ มุ กับการลงทุนหากใช้ วิธีซื ้อขาด
- เจ้ าของที่ดินไม่สนใจการร่ วมทุน
ค. การร่ วมทุนกับเจ้ าของที่ดิน
- ในกรณีที่เป็ นเงือ่ นไขจากเจ้ าของที่ดิน และทําเลที่ตั ้งนั ้นมีศกั ยภาพทางธุรกิจสูง
อย่างไรก็ดี ทุก ๆ ทําเลที่ตั ้งที่บริ ษัทจัดหาเพื่อพัฒนานับว่าเป็ นทําเลที่ดีที่สดุ ในย่านนั ้นเสมอ
และราคาที่ได้ มาต้ องเป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาตลาด
 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
- การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงให้ น้ อยที่ส ุดและได้ ผ ลกํ า ไรกลับคืน มา
อย่าง รวดเร็ ว บริ ษัทฯ คํานึงถึงการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน ลัก ษณะกลุ่มลูก ค้ า ตลอดจนแนวโน้ มของตลาดใน
อนาคต เช่น ความต้ องการของลูก ค้ า การจัดหาสิน ค้ า การกํ า หนดประเภทสิน ค้ า และร้ านค้ า การกํ า หนดราคาขายที่
เหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนงานทางด้ านการตลาด
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การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

- การวิเคราะห์ท างด้ า นเทคนิคและการศึก ษาโครงสร้ าง : เพื่อกํ า หนดลัก ษณะเฉพาะที่โดดเด่น อัน
สวยงามดึงดูดสายตาของนักลงทุนและลูกค้ าที่จะเข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์การค้ า และเพื่อกําหนดองค์ประกอบของโครงการ
ในส่วนต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะกลุ่มเป้าหมายและภาวะตลาดในทําเลที่ตั ้งนั ้น ๆ
- การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ท างการเงิน : เพื่อการศึก ษาผลตอบแทนจากการลงทุน และจัดหา
แหล่งที่มาของเงินทุน โดยโครงการจะต้ องให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค้ มุ ค่าและไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริ ษั ท ฯ
กําหนด
 การคัดเลือกผู้รับเหมา
การพัฒนาโครงการใหม่ บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้ าง ภายใต้ ก าร
บริ หาร จัดการงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนการลงทุน และมีประสิท ธิ ภาพสูงสุด ในการคัดเลือกผู้รั บเหมาบริ ษั ท ฯ จะ
พิจารณาจากประวัติและผลงานของผู้รับเหมาในด้ านคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้ าง ศักยภาพทางการเงิน ประวัติ
ด้ านการรับผิดชอบงาน และขั ้นตอนและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ที่ช่วยลดต้ นทุนและร่ นระยะเวลาในการก่อสร้ างโครงการ
ซึ่งขั ้นตอนการคัดเลือกบริ ษัทผู้รับเหมา บริ ษัทฯ จะเปิ ดการประมูลงานโดยให้ มีการเสนอราคาจากผู้รับเหมาก่ อสร้ างไม่ตํ่ากว่า 3
ราย โดยการประมูลจะเป็ นไปในลักษณะ Close Bid และทําการพิจารณาเปรี ยบเทียบต้ นทุนค่าก่อสร้ างให้ อยู่ในงบประมาณ
ที่ตั ้งไว้ และสอดคล้ องกับราคากลางที่ประเมินโดยผู้สํารวจปริ มาณงานอิสระและมีระยะเวลาการก่อสร้ างเป็ นไปตามแผนงาน
ของบริ ษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาประวัติและผลงานของผู้รับเหมาในด้ า นต่า ง ๆ ตามที่ก ล่า วข้ า งต้ น ทั ้งนี ้บริ ษั ท ฯ มี
ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับเรื่ องนี ้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส
 ขัน้ ตอนและเทคนิคการบริหารโครงการก่ อสร้ าง
เนื่องจากบริ ษัท ฯ ได้ ว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ างเป็ นผู้พัฒนาโครงการ ดังนั ้นขั ้นตอนและเทคโนโลยีก าร
ก่อสร้ างจึงเป็ นส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้ าง อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ มีการว่าจ้ างวิศวกรที่ปรึ กษาโครงสร้ าง วิศวกรที่ปรึ ก ษา
งานระบบ ฯลฯ เพื่อคอยดูแลและควบคุมขั ้นตอนการผลิตให้ กับบริ ษัท ฯ ในขณะเดียวกันบริ ษัท ฯ ได้ มีการศึก ษาเทคโนโลยี
ของผู้รับเหมาควบคู่กันไปด้ วย เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคการก่อสร้ างใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดต้ นทุนและลดระยะเวลาการก่ อสร้ าง
โครงการรวมทั ้งได้ นําวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ ามาใช้ ในขั ้นตอนการออกแบบและก่อสร้ างโครงการซึ่งเป็ น
เทคนิคที่ทําให้ บริ ษัท ฯ สามารถนํามาใช้ ในการลดต้ นทุนการก่อสร้ างได้ เป็ นอย่างดี โดยที่ยงั คงคุณภาพและมาตรฐานการ
ก่อสร้ างไว้ นอกจากนี ้บริ ษัท ฯ ยังเป็ นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการศูน ย์ก ารค้ า (ICSC) เพื่อที่จะได้ รั บข่า วสารข้ อมูล และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสร้ างศูนย์การค้ าของบริ ษัท ฯ
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ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีทรัพย์สนิ หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ โดยมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนรวม 56,643.6 ล้ านบาท
รายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทของทรัพย์สิน
ปี 2554
ที่ดิน
14,482.1
สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
1,766.3
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาว
(2,446.5)
อาคารและส่วนปรับปรุง
39,407.7
งานระหว่างก่อสร้ าง
2,726.8
ยานพาหนะและอุปกรณ์สํานักงาน
707.1
รวม
56,643.6
โดยลักษณะกรรมสิทธิ และภาระผูกพันของทรัพย์สินแยกตามโครงการ แสดงในตารางทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ตารางทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
โครงการ
โครงการทีเ่ ปิ ดดําเนินการแล้ ว
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทีม่ าแห่งสิทธิ

ภาระผูกพัน

ทีด่ ินและอาคาร : สิทธิการเช่าช่วง

 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จะต้ องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้ สิทธิเช่าช่วง และจ่ายค่าเช่า
สําหรับการเช่าช่วงทรัพย์สินรายปี และค่าเช่าครุ ภณ
ั ฑ์ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

ทีด่ ิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 ไม่มี

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
ทีด่ ิน : สิทธิการเช่า
(ส่ว นที่ไ ม่ อ ยู่ภ ายใต้ สัญ ญาเช่ า ระยะยาวกับ อาคาร : กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNRF)

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 บริษัทให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่ นเกล้ ากับ CPNRF รวมมูลค่า 5,680 ล้ านบาท (มูลค่าดังกล่าวรวมค่าใช้ จ่ายในการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 100 ล้ านบาทซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัท) โดย
บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด (ผู้จดั การกองทุน) ได้ ดําเนินการ
เข้ าจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินในวันดังกล่าวแล้ ว

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา

ทีด่ ิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มีหน้ าทีต่ ้ องจ่ายชําระค่าเช่าช่วงทีด่ ินเป็ นรายเดือนให้ กบั บจ.เซ็นทรัลพัทยา
 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จะทยอยได้ รับคืนเงินคํา้ ประกันการเช่าจาก บจ.เซ็นทรัลพัทยา ทุกๆ 3 เดือน

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 ไม่มี

เซ็นทรัลพลาซา บางนา

ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : สิทธิการเช่า

 ทีด่ ินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ได้ ถูกนําไปคํา้ ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท เจ้ าหนี ้ของ
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 ในวงเงินไม่เกินมูลหนี ้ทีเ่ หลืออยู่ ณ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 599.8
ล้ านบาท
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ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

โครงการ
ทีม่ าแห่งสิทธิ
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3
ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
(ส่ว นที่ไ ม่ อ ยู่ภ ายใต้ สัญ ญาเช่ า ระยะยาวกับ อาคาร : กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNRF)

ภาระผูกพัน
 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ทาํ สัญญาให้ เช่าทีด่ ิน อาคาร และพื ้นทีภ่ ายในอาคารบางส่วน
แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุด วันที่
15 สิงหาคม 2578 (โดยทาง CPNRF มีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 30 ปี )

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ทีด่ ิน : สิทธิการเช่า
(ส่ว นที่ไ ม่ อ ยู่ภ ายใต้ สัญ ญาเช่ า ระยะยาวกับ อาคาร : กรรมสิทธิ์
กองทุน CPNRF)

 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีหน้ าทีต่ ้ องจ่ายชําระค่าเช่าทีด่ ินให้ กบั กลุ่มบุคคลภายนอกเป็ น
รายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะทยอยได้ รับชําระคืนเงินคํา้ ประกันสิทธิการเช่าทีด่ ินตังแต่
้
ปี การเช่าที่ 21 ถึง 30
 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ทาํ สัญญาแบ่งให้ เช่าช่วงทีด่ ิน 3 ฉบับ รวม 53 ไร่ 2 งาน 38.4
ตารางวา และสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ า และอาคารจอดรถ แก่กองทุนCPNRF เป็ น
ระยะเวลา 20 ปี สิ ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568

เซ็นทรัลเวิลด์

ทีด่ ิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : สิทธิการเช่า

 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 มีหน้ าทีต่ ้ องจ่ายชําระค่าเช่าทีด่ ินต่อสํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์เป็ นรายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ ทาํ สัญญาให้เช่าช่วงที่ดินแก่ บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจะได้ รับ
ค่าเช่าเป็ นรายเดือนจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2575

อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์

อาคาร: สิทธิการเช่าช่วง

 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ ทําสัญญาให้ เช่าช่วงอาคารสํานักงาน แก่ บจ.เซ็นทรัล เวิลด์
โดยจะได้ รับค่าเช่าเป็ นรายเดือนจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาในปี 2575

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ มีหน้ าทีต่ ้ องจ่ายชําระค่าเช่าทีด่ ิน (บางส่วน) ให้กบั นิติบุคคลอื่น
เป็ นรายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

5-3

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
โครงการ

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทีม่ าแห่งสิทธิ
ทีด่ ิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : สิทธิการเช่า

ภาระผูกพัน
 บจ.หลังสวนเรี ยลตี ้ มีหน้ าทีต่ ้ องจ่ายชําระค่าเช่าทีด่ ินต่อสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เป็ นรายเดือนไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ

ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 ทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้ างได้ ถูกนําไปคํา้ ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย เพื่อเป็ นหลักประกันตาม
สัญญาเงินกู้วงเงิน 2,500 ล้ านบาท (ภาระหนี ้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2554 เท่ากับ1,175 ล้ านบาท)

เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 ทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้ างได้ ถูกนําไปคํา้ ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เพื่อเป็ นหลักประกัน
ตามสัญญาเงินกู้ โดยเป็ นวงเงินของโครงการศูนย์การค้ า 2,000 ล้ านบาท และโครงการโรงแรม
วงเงิน 1,000 ล้ านบาท (ภาระหนี ้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2554 เท่ากับ 270 ล้ านบาท และ 1,000
ล้ านบาท ตามลําดับ)
 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช มีหน้ าทีต่ ้ องชําระค่าเช่าทีด่ ิน(บางส่วน)ให้กับกลุ่มบุคคลธรรมดา
จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 ไม่มี

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 ทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้ างได้ ถูกนําไปคํา้ ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย เพื่อเป็ นหลักประกันตาม
สัญญาเงินกู้วงเงิน 1,000 ล้ านบาท (ภาระหนี ้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2554 เท่ากับ800 ล้ านบาท)
 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี มีหน้ าทีต่ ้ องชําระค่าเช่าทีด่ ินให้กบั บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ
บุคคลภายนอก จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 ทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้ างได้ ถูกนําไปคํา้ ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย เพื่อเป็ นหลักประกันตาม
สัญญาเงินกู้วงเงิน 1,500 ล้ านบาท (ภาระหนี ้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2554 เท่ากับ1,125 ล้ านบาท)

หลังสวน โคโลเนต

5-4

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ทีม่ าแห่งสิทธิ
ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 ไม่มี

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ทีด่ ิน : สิทธิการเช่า
อาคาร : กรรมสิทธิ์

 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ มีหน้ าทีต่ ้ องชําระค่าเช่าทีด่ ินให้กบั นิติบุคคลอื่นเป็ นรายเดือน
ตังแต่
้ เริ่มระยะเวลาการเช่าไปจนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญา
 สิทธิการเช่าทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้ างได้ ถูกนําไปคํา้ ประกันต่อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา เพื่อเป็ น
หลักประกันตามสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,000 ล้ านบาท (ภาระหนี ้ ณ 31 ธ.ค. 2554 เท่ากับ1,700
ล้ านบาท)

 ไม่มี

โครงการในอนาคต
โครงการ
โคราช
เชียงใหม่2
สุราษฎร์ธานี
หาดใหญ่
อุบลราชธานี
ลําปาง

ทีม่ าแห่งสิทธิ
ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์
ทีด่ ิน : กรรมสิทธิ์ และ สิทธิการเช่า

ภาระผูกพัน
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
บจ.ซีพีเอ็น เชียงราย มีหน้ าที่ต้องชําระค่าเช่าทีด่ ินให้กบั บุคคลภายนอกเป็ นรายปี ไปจนกว่าจะ
ครบอายุสญ
ั ญา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าที่ดนิ ระยะยาว
โครงการ
หลังสวน โคโลเนต

คู่สญ
ั ญา

เจ้ าของกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน

ปี ทคี่ รบกําหนด

เงื่อนไขการต่อสัญญา

สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2558

สามารถต่อสัญ ญาได้ อี ก 1 ครัง้ ระยะเวลา 5 ปี และเมื่อครบ
กําหนดอายุส ัญ ญาเช่า 5 ปี หลังแล้ ว หากบริ ษัทฯ ต้ องการเช่า
ต่อไป และ สํานักงานทรัพย์สินฯจะพิจ ารณาค่าเช่าและเงื่อนไข
การเช่าใหม่

บุคคลธรรมดา

2558

ผู้ให้เช่าช่วงตกลงทีจ่ ะให้บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาได้ มีโ อกาสต่ออายุ
สัญญาเป็ นรายแรกได้ ตามระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ผ้ ูให้ เช่า
ช่วงได้ ต่ออายุสญ
ั ญากับเจ้ าของทีด่ ิน

บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้ นท์สโตร์
(กลุ่มเซ็นทรัล)

2566

สัญ ญาเช่า สามารถต่ออายุไ ด้ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า ซึ่งจะมีการตก
ลงเงื่อนไขต่างๆในภายหลัง

2568

ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้ นท์สโตร์
(กลุ่มเซ็นทรัล)

สัญ ญาเช่า สามารถต่ออายุไ ด้ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า ซึ่งจะมีการตก
ลงกันเงือ่ นไขต่างๆในภายหลัง

ผู้ให้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา

2570

สัญญาเช่าสามารถต่ออายุได้ โดยจะมีการตกลงกันภายในเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

2570

สัญญาเช่าสามารถต่ออายุได้ โดยจะมีการตกลงกันภายในเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบอายุการเช่า

ผู้ให้เช่า: สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้เช่า: บจ.หลังสวนเรียลตี ้

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์
พัทยา

ผู้ให้เช่าช่วง: บจ.เซ็นทรัลพัทยา

เซ็นทรัลพลาซา
รามอินทรา

ผู้ให้เช่า: บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้ นท์สโตร์

เซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า
เซ็นทรัลพลาซา
ชลบุรี (บางส่วน)
เซ็นทรัลพลาซา
ชลบุรี (บางส่วน)

ผู้เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

ผู้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้ให้เช่า: บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้ นท์สโตร์

ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี
ผู้ให้เช่า: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้เช่า: บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี

5-6

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้ าว

คู่สญ
ั ญา
ผู้ให้เช่าช่วง: บจ.เซ็นทรัลอินเตอร์พฒ
ั นา

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน

ปี ทคี่ รบกําหนด

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2571

ไม่มี

กลุ่มบุคคลธรรมดา

2564
2568
2573

สัญญาเช่าทีด่ ินทัง้ 2 ฉบับ สามารถต่ออายุได้ อีกไม่น้อยกว่า 15
ปี ในอัตราและผลประโยชน์ ตอบแทนตามที่ไ ด้ มี ก ารตกลง
ร่ วมกันใหม่ โดยการแจ้ ง เป็ นลายลักษณ์อัก ษรล่วงหน้ า 1 ปี
ก่อนครบอายุส ัญ ญาเช่า ส่วนสัญ ญาเช่ าอาคารพาณิช ย์เมื่ อ
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าให้ คํามั่นว่าจะให้ สิทธิ
บริษัทเป็ นอันดับแรกในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า

สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2575

กองทุนฯ มีสิทธิ์ข อต่ ออายุส ัญ ญาได้ อีก 30 ปี ในอัต ราและ
ผลประโยชน์ ต อบแทนตามวิธี ก ารที่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ในสัญ ญา
โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรภายในปี ที่ 25 และลงนามใน
สัญญาต่ออายุภายในปี ที่ 27

นิติบุคคลอื่น

2577

สัญญาเช่าทีด่ ินสามารถต่ออายุไปได้ อีก โดยแจ้ งเป็ น
ลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนครบกําหนดอายุ
สัญญาเช่าในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามทีไ่ ด้ มีการตก
ลงร่วมกันใหม่

นิติบุคคลอื่น

2580

สัญญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุไปได้ อีก โดยแจ้ งเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรล่ว งหน้ าไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบกํา หนดอายุ
สัญญาเช่า ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ มีการ
ตกลงร่วมกันใหม่

ผู้เช่าช่วง: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2

ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

เซ็นทรัลเวิลด์

ผู้ให้เช่า: สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้ให้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา

ผู้เช่า: กองทุนรวมธุรกิจไทย 4

เซ็นทรัลพลาซา
รัตนาธิเบศร์
(บางส่วน)
เซ็นทรัลพลาซา
รัตนาธิเบศร์
(บางส่วน)

เงื่อนไขการต่อสัญญา

ผู้ให้เช่า: นิติบุคคลอื่น
ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์

ผู้ให้เช่า: นิติบุคคลอื่น
ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
โครงการ

คู่สญ
ั ญา

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน

ปี ทคี่ รบกําหนด

เงื่อนไขการต่อสัญญา

เซ็นทรัล เฟสติวลั
ผู้ให้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
พัทยาบีช (บางส่วน) ผู้เช่า: บจ.ซีพีเอ็น พัทยา บีช

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

2581

สัญ ญาเช่ าที่ดิ น สามารถต่ อ อายุ ไ ปได้ อี ก โดยเงื่อ นไขและ
รายละเอียดให้เป็ นไปตามทีค่ ู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะได้ ตกลงกัน
ในภายหน้ า โดยจะต้ องลงนามในสัญ ญาต่ออายุหรื อสัญ ญา
เช่าใหม่ให้เสร็จสิ ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี

เซ็นทรัล เฟสติวลั
ผู้ให้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา
พัทยาบีช (บางส่วน) ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

กลุ่มบุคคลธรรมดา

2581

บริษัทฯ สามารถต่ออายุเช่าทีด่ ินออกไปได้ อีกคราวละไม่เกิน 10
ปี โดยต้ องตกลงให้ เสร็จสิน้ ก่อนครบกําหนดสัญญา 2 ปี ซึ่งอัตรา
ค่าเช่าจะถูกกําหนดขึน้ ตามหลักการที่ได้ ตกลงกันไว้

นิติบุคคลอื่น

2583

บริษัทฯ สามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 10 ปี

ผู้เช่าช่วง: บจ.ซีพีเอ็น พัทยา บีช
เซ็นทรัลพลาซา
แกรนด์ พระราม 9

ผู้ให้เช่า: นิติบุคคลอื่น
ผู้เช่า: บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์

โครงการในอนาคต
โครงการ
ลําปาง

คู่สญ
ั ญา
ผู้ให้เช่า: กลุ่มบุคคลธรรมดา

เจ้ าของกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน
กลุ่มบุคคลธรรมดา

ผู้เช่า: บจ.ซีพีเอ็น ชียงราย
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ปี ทคี่ รบกําหนด

เงื่อนไขการต่อสัญญา

2584

บริษัทฯเป็ นผู้มีสิทธิเป็ นอันดับแรกในการต่ออายุสญ
ั ญานี ้ก่อน
บุคคลอื่น โดยจะต้ องบอกกล่าวเป็ นหนังสือแสดงเจตนาให้ผ้ ใู ห้
เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนทีจ่ ะถึงวันครบ
กําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี ้เพื่อทําความตกลงในเรื่ อง
อัตราค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า และเงื่อนไขการเช่าอื่นๆ ต่อไป

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

คดีความที่มีสาระสําคัญกับบริ ษัท และความคืบหน้ าของคดีจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี ้
(1) ในปี 2539 บริ ษัทในประเทศแห่งหนึง่ ได้ ฟ้องร้ องบริ ษัท ฐานผิดสัญญาเช่า จํานวนทุนทรัพย์ 83.4 ล้ าน
บาท บริ ษัทได้ ฟ้องแย้ งเรี ยกค่าเสียหายฐานละเมิด โดยเรี ยกค่าเสียหายจํานวน 2.5 ล้ านบาท ในเดือน
ตุลาคม 2544 ศาลชันต้
้ นพิพากษาให้ บริ ษัทชนะคดี และในเดือนกันยายน 2547 ศาลอุทธรณ์ ได้ มีคํ า
พิพากษากลับให้ บริ ษัทแพ้ คดี ต่อมาศาลฎีกาได้ พิพากษาให้ บริ ษัทชนะคดีดังกล่าวแล้ ว
(2) ในปี 2546 บุคคลธรรมดาได้ ฟ้องร้ องบริ ษัทเพื่อเรี ยกเงินชดเชยค่าเสียหายจากการก่อสร้ าง จํานวนทุน
ทรัพย์ 52.0 ล้ านบาท ศาลชันต้
้ นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ บริ ษัทชนะคดี ขณะนีอ้ ยู่ร ะหว่ า งการ
พิจารณาของศาลฎีกา ต่อมาศาลฎีกาได้ พิพากษาให้ บริ ษัทชนะคดีดังกล่าวแล้ ว
(3) ในปี 2546 บุคคลธรรมดาได้ ฟ้องร้ องบริ ษัทเพื่อเรี ยกเงินชดเชยค่าเสียหายจากการก่อสร้ าง จํานวนทุน
ทรัพย์ 12.9 ล้ านบาท ศาลชันต้
้ นพิพากษาให้ บริ ษัทชนะคดี ขณะนี ้อยู่ระหว่ า งการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษาให้ บริ ษัทชนะคดีดังกล่าวแล้ ว
(4) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษัทได้ ยื่นฟ้องบริ ษัทประกันภัยเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ไฟไหม้ อ าคาร
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้ รับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุก
ชนิด (Industrial All Risks) จํานวน 2,848.4 ล้ านบาทให้ แก่กลุ่มบริ ษัทและ/หรื อสํา นักงานทรั พย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริ ย์ และตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) จํา นวน
989.8 ล้ านบาท ให้ แก่กลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลแพ่ง โดยฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าในที่ส ุดกลุ่มบริ ษั ท จะสามารถเรี ย กค่า สิน ไหมทดแทนความเสีย หายได้ ท ั ้ง
จํานวน
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โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 CPN มีรายละเอียดของโครงสร้ างเงินทุนทีส่ ําคัญดังต่อไปนี ้
1. โครงสร้ างเงินทุน
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นสามัญ
มูลค่าทีต่ ราไว้ห้ นุ ละ
ราคาหุ้น

2,178,816,000
2,178,816,000
2,178,816,000
1.00
37.75

หุ้นกู้ไม่ มีประกันและไม่ ด้อยสิทธิ
อันดับเครดิต จํานวน วันที่ออก
ชื่อหุ้นกู้
ตราสารหนี ้ (ล้ านบาท) หุ้นกู้
CPN126A
A+
3,000 14/06/2550
CPN135A
A+
2,000 21/05/2552
CPN145A
A+
1,000 21/05/2552
CPN136A
A+
1,200 26/06/2552
CPN127A
n/a
1,000 24/07/2552
CPN126B
n/a
500 09/06/2553
CPN15DA
n/a
500 28/12/2553
CPN163A
n/a
500 25/03/2554
CPN164A
A+
1,000 29/04/2554
CPN16OA
A+
1,200 12/10/2554
CPN18OA
A+
500 12/10/2554
CPN21OA
A+
300 12/10/2554
CPN156A
n/a
1,000 23/12/2554
CPN171A
n/a
1,000 23/12/2554
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ย 4.31% ต่อปี

อายุ
(ปี )
5
4
5
4
3
2
5
5
5
5
7
10
3.5
5.1

การดํารงสถานะทางการเงิน ตามข้ อกําหนดสิทธิ
1. จํานวนรวมของหนี ้สินต่อจํานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. จํานวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจํานวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
3. จํานวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน
ต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน
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บาท
บาท
หุ้น
บาท
บาท

รอบการจ่ าย
ดอกเบีย้
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกๆ 3 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกๆ 3 เดือน
ทุกๆ 3 เดือน
ทุกๆ 3 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน

รอบการจ่ าย
คืนเงินต้น
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด

การดํารงอัตราส่ วน
ไม่เกิน 2.5 เท่า
ไม่เกิน 1.75 เท่า
ไม่ตํ่ากว่า 1.5 เท่า

วันครบ ยอดคงเหลือ
กําหนด 31 ธ.ค. 2554
14/06/2555
3,000
21/05/2556
2,000
21/05/2557
1,000
26/06/2556
1,200
24/07/2555
1,000
11/06/2555
500
28/12/2558
500
25/03/2559
500
29/04/2559
1,000
12/10/2559
1,200
12/10/2561
500
12/10/2564
300
23/06/2558
1,000
23/01/2560
1,000

ข้ อมูล ณ 31 ธ.ค. 2554
2.14 เท่า
1.23 เท่า
2.91 เท่า

2.

ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
2,178,816,000
ผู้ถือหุ้นในประเทศ
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
รวม
ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
100.00%

887,443,239
704,007,658
1,591,450,897

40.73%
32.31%
73.04%

497,704,933
89,660,170
587,365,103

22.84%
4.12%
26.96%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี ้
ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง จํากัด
588,171,980
27.00%
2 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd*
184,813,019
8.48%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
94,629,236
4.34%
4 The Bank of New York (Nominees) Limited*
67,257,798
3.09%
5 Mrs. Arunee Chan
45,079,760
2.07%
6 นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
41,794,000
1.92%
7 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
41,730,200
1.91%
8 นางสุจิตรา มงคลกิติ
33,652,400
1.54%
9 EFG BANK AG
33,173,650
1.52%
10 นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
30,150,550
1.38%
หมายเหตุ : * นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าว
ไม่มีพฤติการณ์ทมี่ ีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายและการจัดการของบริษัท
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่โี ดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรื อการดําเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ รวมถือหุ้นประมาณร้ อยละ 60 เป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทีโ่ ดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรื อการดําเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากมีผ้ ูแ ทนเข้ าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการบริษัท จํานวน 7 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังสิ
้ ้น 12 ท่าน
ข้ อจํากัดการถือครองหลัก ทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว
CPN มี ข้ อ จํ ากัด การถือ ครองหลักทรั พ ย์ ข องบุ คคลต่า งด้ า ว (Foreign Limit) ไว้ ร้ อยละ 30 ของทุน ชํา ระแล้ ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีบุคคลต่างด้ าวถือครองหลักทรัพย์ของ CPN ร้ อยละ 26.96 ของทุนชําระแล้ ว
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

โครงสร้ างเงินทุน

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพ ย์ของ CPN
กรรมการและผู้บริหารทีม่ ีการถือครองหลักทรัพย์ของ CPN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี ้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 นายสุทธิชยั
จิราธิวฒ
ั น์ ประธานกรรมการ
41,994,000
1.93%
2 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการ
41,730,200
1.92%
3 นายปริญญ์
จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการ
30,150,550
1.38%
4 นายกอบชัย
จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการ, กรรมการผู้จดั การใหญ่ 26,493,500
1.22%
และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
5 นายสุทธิเดช
จิราธิวฒ
ั น์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส 16,295,700
0.75%
6 นายสุทธิศกั ดิ์
จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการ
14,173,200
0.65%
7 นายสุทธิธรรม
จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการ
13,382,300
0.62%
8 นายสุทธิภคั
จิราธิวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
12,794,800
0.59%
9 นายสุทธิชาติ
จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการ
9,318,100
0.43%
10 นางสาววัลยา
จิราธิวฒ
ั น์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
8,659,600
0.40%
11 นางนาถยา
จิราธิวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
8,619,600
0.40%
หมายเหตุ : จํานวนหุ้นทีแ่ สดงรวมจํานวนหุ้นทีถ่ ือโดยกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าประมาณร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิจ ากการดําเนินงานของ
งบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใด ทังนี
้ ้จํานวนเงินปันผลจ่ายจะต้ องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเมื่อบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิจ ากการดําเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือ
เพียงพอ โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กับการพิจ ารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ จ้ ํานวน
เงินปันผลจ่ายจะต้ องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย
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1. โครงสร้ างการจัดการ

การจัดการ

การจัดการ

โครงสร้ างการจัดการของ CPN ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 คณะ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
3. คณะกรรมการบริ หาร
4. คณะกรรมการจัดการ
รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงั นี ้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการ 12 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการอิสระ 4 คน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด สอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการเป็ นตัว แทนของผู้ถื อหุ้น และไม่ได้ เป็ นบุคคลเดีย วกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ มีก าร
แบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน
- กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 11 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 1 คน
• รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
1. นายสุทธิชยั
จิราธิวฒ
ั น์ 2
2. นายไพฑูรย์
ทวีผล
กรรมการอิสระ
3. นายจักก์ชยั
พานิชพัฒน์
กรรมการอิสระ
4. นางสุนนั ทา
ตุลยธัญ
กรรมการอิสระ
5. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ
6. นายครรชิต
บุนะจินดา
กรรมการ
2
กรรมการ
7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
2
กรรมการ
8. นายสุทธิชาติ
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
9. นายสุทธิศกั ดิ์
จิราธิวฒ
ั น์ 2
กรรมการ
10. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ 2
11. นายกอบชัย
จิราธิวฒ
ั น์ 1, 2 กรรมการ
กรรมการ
12. นายปริ ญญ์
จิราธิวฒ
ั น์ 2
หมายเหตุ :
1
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
2
กรรมการที่เป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
3
คุณวันชัย จิราธิวฒ
ั น์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ของบริ ษัท
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การจัดการ

• กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายปริ ญญ์ จิราธิ ว ัฒน์ นายกอบชัย จิราธิ ว ัฒน์
กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
• หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์ส ุจริ ต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรั บผิดชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษัท โดยมีก ารติดตามผลการดํา เนิน งานด้ า น
ต่างๆ ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และสามารถจัดการ
อุปสรรคปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันเวลา
3. พิจารณาอนุมตั ิรายการที่สําคัญตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ตามที่ก ฎหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัทกําหนดรวมถึงพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า 200 ล้ านบาท
4. พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจําเป็ น โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสมํ่าเสมอ
5. กรรมการที่เป็ นอิส ระควรใช้ ดุล ยพินิจอย่า งเป็ นอิส ระในการพิจารณากํ า หนดกลยุท ธ์ การบริ ห ารงาน การใช้
ทรัพยากร การแต่งตั ้งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทั ้งพร้ อมที่จะคัดค้ านการกระทํา
ของฝ่ ายจัดการหรื อกรรมการอื่น ในกรณี ที่มีความเห็น ขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผ ลกระทบต่อความเท่า เทีย มกัน ของ
ผู้ถือหุ้นทุกราย
6. จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เชื่อถื อได้ ทัน เวลา
และเท่าเทียมกัน
7. จัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิท ธิ ภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริ ห าร
ความเสี่ยงที่สําคัญได้
9. จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้ คณะกรรมการและบริ ษัทปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
10. จัดให้ มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทางในการดําเนิน ธุร กิ จของ
บริ ษัท
11. จัดให้ มีก ารดํา เนิน งานตามหลัก การกํ า กับดูแ ลกิ จการที่ดี และสนับสนุน ให้ มีก ารสื่อสารไปสู่ท ุก คนในบริ ษั ท
ให้ ได้ รับทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
12. จัดให้ มีกระบวนการที่ชดั เจนและโปร่ งใสเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกัน
13. จัดให้ มีกระบวนการที่ชดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรื อมีข้ อสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรื อการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดํา เนิน งานของ
บริ ษัท คณะกรรมการต้ องดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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14. จัดให้ มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
15. จัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สําคัญต่างๆ ให้ เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับสภาพธุร กิ จ
อย่างสมํ่าเสมอ
16. จัดให้ มีการทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์
17. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจด้ วยการว่า จ้ า งที่ปรึ ก ษาภายนอกด้ ว ยค่า ใช้ จ่า ย
บริ ษัท
18. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบหมาย
ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัติความเป็ นอิสระไว้ เข้ มงวดกว่าข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดมีดงั นี ้
• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท
ร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั ้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อ ผู
มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่อยลํา ดับเดีย วกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้ รับการแต่งตั ้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้ า ที่ก ระทํา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลัก ประกัน หนี ้สิน รวมถึ งพฤติก ารณ์ อื่น ทํา นอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้สินที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตั ้งแต่ร้อยละ 3 ของสิน ทรั พย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตั ้งแต่ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั ้งนี ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน ว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ น ับรวมภาระหนี ้ที่
เกิดขึ ้นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ ห าร หรื อหุ้น ส่ว นผู้จัดการของสํา นัก งานสอบ
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บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ ว ม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คลให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ ก ารทางวิชาชีพนั ้นด้ ว ย เว้ น แต่จะพ้ น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ห รื อผู้ถื อหุ้น ซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตัดสิน ใจในการดํา เนิน กิ จการของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่อยลํา ดับเดีย วกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งโดยมีก ารตัดสิน ใจในรู ปแบบของ
องค์คณะได้
• เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตั ้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทํา หน้ า ที่เป็ น
เลขานุการบริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั มีนางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยมีสํา นัก เลขานุก ารบริ ษั ท
สนับสนุนการทํางานที่เกี่ยวข้ องให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
• หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นกรรมการ รายงานประจํา ปี ของบริ ษั ท หนัง สือ นัด ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท หนังสือนัดประชุมผู้ถื อหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
3. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องให้ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนั ้น
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุมผู้ถื อหุ้น ให้ เป็ นไปตามระเบีย บ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
5. ให้ คําแนะนําในการดําเนินงานของบริ ษัทและคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของ
บริ ษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
6. เป็ นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้ อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้น
7. ประสานงานและติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามระเบีย บและ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
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9. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ทั ้งนี ้ กําหนดให้ ฝ่ายกฎหมายมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแล ตรวจสอบและให้ คําแนะนําในการดําเนินงานของบริ ษัทและคณะกรรมการให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการตรวจสอบลําดับที่ 1 เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพีย งพอที่จะสามารถทํา หน้ า ที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายไพฑูรย์
ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจักก์ชยั
พานิชพัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุนนั ทา
ตุลยธัญ
กรรมการตรวจสอบ
1
กรรมการตรวจสอบ
4. นายการุณ
กิตติสถาพร
หมายเหตุ :
ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2554

1

• หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงิน ให้ บริ ษัทมีกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท
ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญ ชี และผู้บริ ห ารที่รั บผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั ้งรายไตรมาสและประจําปี
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
3. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ ย วโยงหรื อรายการที่เกี่ ย วข้ องหรื อรายการที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
4. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
5. พิจารณาผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสํานักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน และเสนอให้ ฝ่ ายบริ หารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะ รวมทั ้งติ ดตามผลการดํา เนิ น การตาม
ข้ อเสนอแนะนั ้น
6. สอบทานให้ บริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระและมีระบบการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
7. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้ างของสํานักตรวจสอบภายในและอนุมตั ิกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน
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8. พิจารณาให้ ความเห็นในการแต่งตั ้ง ถอดถอน โยกย้ าย เสนอความดีความชอบหรื อเลิกจ้ าง รวมทั ้งการกําหนดและ
ปรับค่าตอบแทนผู้จดั การสํานักตรวจสอบภายใน
9. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่ วมกับผู้จดั การสํา นัก ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ ย วกับระบบควบคุม
ภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
10. พิจารณาให้ ความเห็นและให้ ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรากํ า ลังของสํา นัก ตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ าย
บริ หารเป็ นผู้อนุมตั ิ
11. พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษั ท ให้ มี
ความสัมพันธ์ที่เกื ้อกูลกัน ไม่ซํ ้าซ้ อน
12. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั ้งและเสนอค่า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชีเพื่อให้ ได้ ผ้ ูส อบบัญ ชีที่มีความเป็ นอิส ระ โดย
คํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของสํา นัก งาน ตรวจสอบบัญ ชีน ั ้น
และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่า น
มา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
13. สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั ้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการ
ตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
14. เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีส อบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็น ว่า จํา เป็ นและเป็ นเรื่ องสํา คัญ ระหว่า งการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้
15. สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จดั ทําเสนอให้ ฝ่ายบริ หาร ปรั บปรุ งแก้ ไข และติดตามผลการดํา เนิน การตาม
ข้ อเสนอแนะนั ้น
16. พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
17. รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชกั ช้ าในข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จดั การหรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษั ท ได้ ก ระทํา ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308,
309, 310, 311, 312 หรื อมาตรา 313 ของ พรบ.เมื่อผู้สอบบัญชีได้ พบ และดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชัก ช้ า
รวมทั ้งต้ องรายงานผลการตรวจสอบเบื ้องต้ นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
18. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ ข้ อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
19. รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและพิจารณา อย่างน้ อยไตรมาสละครัง้
20. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลัก ทรั พย์
แห่งประเทศไทยกําหนดและให้ ล งนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั ้งเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํา ปี
ของบริ ษัท
21. รายงานคณะกรรมการบริ ษัท หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีก ารทุจริ ต
หรื อฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ ข้ อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่า งมีน ัย สํา คัญ ต่อฐานะการเงิน และผลการดํา เนิน งานของ
บริ ษัท และหากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรการ
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22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

การจัดการ

ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับหลัก ทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั ้งให้ แนวทางและข้ อเสนอแนะ
ที่จําเป็ นเพื่อการพัฒนา
ให้ ความสําคัญโดยส่งเสริ มให้ บริ ษั ท กํ า หนดเรื่ องการกํ า กับดูแ ลกิ จการที่ดีไว้ เป็ นวาระประจํา ของการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ติดตามให้ ประธานกรรมการตรวจสอบต้ องได้ รั บสํา เนารายงานการมีส่ว นได้ เสีย ตามมาตรา 89/14 ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเลขานุการบริ ษัทภายใน 7 วันทําการนับแต่ว ัน ที่บริ ษั ท ได้ รั บ
รายงานนั ้น
สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ ห ารความเสี่ย งอย่า งเป็ นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
ร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะทํางานบริ หารความเสี่ย ง และฝ่ ายบริ ห ารในการพิจารณาและให้
ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรั บผิ ดชอบต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท ตามหน้ าที่แ ละความรั บผิดชอบที่ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
ยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริ ษัททั ้งคณะ
สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํา ทุก ปี เพื่อพิจารณาความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่กําหนดไว้ และเสนอให้ พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจําเป็ น
กํากับดูแลให้ มีกระบวนการรับแจ้ งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรื อพบเห็น
การกระทําอันควรสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณ หรื อนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแสว่าบริ ษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิส ระ และมีก าร
ดําเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน ซึ่งประกอบด้ ว ยกรรมการ 4 คน โดยมี
องค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร 1 คน
- ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
• รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. นายจักก์ชยั
พานิชพัฒน์
ประธานกรรมการ
2. นางสุนนั ทา
ตุลยธัญ
กรรมการ
3. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการ
4. นายครรชิต
บุนะจินดา
กรรมการ
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การจัดการ

โดยมีการแต่งตั ้งที่ปรึ กษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 3 คน ดังนี ้
1. นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
ที่ปรึ กษา
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
ที่ปรึ กษา
3. นายปริ ญญ์
จิราธิวฒ
ั น์
ที่ปรึ กษา
• หน้ าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา
1. พิจ ารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ ป ระกอบคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ องค์ ก ร และ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษั ท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนสรรหาและพิจารณา
กลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษั ท โดยมีกํ า หนดระยะเวลา
อย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดให้ มีแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
5. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้ านทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความสอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
• หน้ าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ให้ มีความชัดเจน เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยง
กับผลประกอบการ และปั จจัยแวดล้ อมอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนพิจารณาเปรี ย บเทีย บกับอัตราค่า ตอบแทนของ
บริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดีย วกัน หรื อใกล้ เคีย งกับบริ ษั ท โดยคํา นึงถึ งการเพิ่มมูล ค่า ส่ว นของผู้ถื อหุ้น ใน
ระยะยาว
2. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนําเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาการกําหนดเป้าหมายและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ 5 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
- กรรมการบริ ษัท 4 คน ผู้บริ หารระดับสูง 1 คน
- ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
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• รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายไพฑูรย์
ทวีผล
ประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
3. นายปริ ญญ์
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
4. นายครรชิต
บุนะจินดา
กรรมการ
1
กรรมการ
5. นายนริ ศ
เชยกลิ่น
หมายเหตุ :
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริ หารทรั พย์ สนิ

1

• หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ยง
1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ าง และกรอบการจัดวางระบบการบริ หารความเสี่ยงในระดับองค์กร
2. สนับสนุนการบริ ห ารงานของผู้บริ ห ารระดับสูง โดยกํ า หนดโครงสร้ างของการบริ ห ารความเสี่ย งให้ ครอบคลุม
ทั ้งองค์กร มองปั จจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจให้ ครอบคลุมทุกมิติ
3. สอบทานความเสี่ยง ติดตาม และประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ย ง
ในภาพรวม
4. มีความเข้ าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ ายแรงต่อองค์กร และทําให้ มนั่ ใจว่ามีการดําเนินการที่เหมาะสมเพือ่
จัดการความเสี่ยงนั ้นๆ
5. ให้ ข้อเสนอแนะ และให้ ความเห็นชอบในการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร
นอกจากนี ้ ฝ่ ายจัดการมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ย งระดับปฏิบัติก าร ซึ่งประกอบด้ ว ยกรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หารจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีผ้ รู ับผิดชอบความเสี่ยงโดยตรงเป็ นผู้จดั การศูนย์การค้ าทุกสาขาของบริ ษั ท โดย
กํ า หนดให้ เลขานุก ารคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งมีห น้ า ที่ในการประสานงานและถ่ า ยทอดความเสี่ย งที่สํา คัญ ให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับปฏิบตั ิการได้ นํากลยุทธ์ด้านการบริ ห ารความเสี่ย งไปสู่ก ารปฏิบัติ และให้ ครอบคลุม
ปั จจัยเสี่ยงในทุกมิติ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หารจากส่วนงานต่างๆ 6 คน ดังนี ้
• รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. นายนริ ศ
เชยกลิ่น
ประธานกรรมการ
2. ดร.ณัฐกิตต์
ตั ้งพูลสินธนา
กรรมการ
3. นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์
กรรมการ
4. นางสุวดี
สิงห์งาม
กรรมการ
5. ดร.สุชาติ
โอทัยวิเทศ
กรรมการ
6. นายอุทยั
ก้ องกิตติวงศ์
กรรมการ
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• หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. กําหนดและทบทวนนโยบาย ข้ อกําหนด และวิธีการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. กําหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ประชุมรายไตรมาสเพื่อติด ตามความคืบหน้ า ของแผนงานบรรษั ท ภิบาลและความรั บผิดชอบต่อสังคม
รวมทั ้งให้ ข้อแนะนําและการสนับสนุนที่จําเป็ นแก่คณะทํางานบรรษัทภิบาล
4. ตรวจประเมินภายในด้ วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกําหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
5. เป็ นตัวแทนบริ ษั ท ในการสื่อสารและการดํา เนิน กิ จกรรมด้ า นบรรษั ท ภิบาลทั ้งกับผู้บริ ห าร พนัก งานและ
หน่วยงานภายนอก
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ แต่งตั ้งคณะทํา งานด้ า นการรณรงค์ส่งเสริ มและประชาสัมพัน ธ์
บรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนจากแผนกต่างๆ โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. กําหนดแผนการดําเนินงาน การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความตระหนัก เรื่ องบรรษั ท ภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ กับผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ
2. ให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจในบทบาทของตนเองที่มีต่อหลักบรรษัทภิบาลและความรั บผิดชอบต่อสังคม
ให้ กับผู้บริ หารทุกระดับ
3. ติดตามความคืบหน้ า ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และจัดทํา สรุ ป
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ 6 คน ดังนี ้
• รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริหาร
1. นายสุทธิชยั
จิราธิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
3. นายสุทธิชาติ
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
4. นายสุทธิศกั ดิ์
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
5. นายสุทธิธรรม
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
6. นายปริ ญญ์
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
• หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลัน่ กรองในเรื่ องดังต่อไปนี ้ เพื่อนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
1.1 แผนยุทธศาสตร์ ของบริ ษัท
1.2 งบประมาณประจําปี (Annual Estimate) ซึ่งเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ของบริ ษัท
1.3 งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 200 ล้ านบาทขึ ้นไป
1.4 กิจกรรมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื ้อกิจการ
1.5 การแต่งตั ้งกรรมการผู้จดั การใหญ่
2. ติดตามผลประกอบการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตั ้งเอาไว้
8-10

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

การจัดการ

3. อนุมตั ิรายการที่เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิน อันเป็ นการประกอบธุรกิจทางการค้ าปกติของบริ ษัท
4. อนุมตั ิรายการที่เกี่ยวกับบริ ษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
5. อนุมตั ิการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับศูนย์การค้ าทุกแห่งของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อย อัน เป็ น
การประกอบธุรกิจทางการค้ าปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัท
6. อนุมตั ิการเข้ าทําบันทึกข้ อตกลงเพื่อการทําสัญญาร่ ว มทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุน
ต่างๆ และการทําสัญญาร่ วมทุน (Joint Venture Agreement) ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุนจํานวนไม่เกิน 200 ล้ านบาท
7. อนุมตั ิการตั ้ง การเพิ่ม การลด หรื อการยกเลิกสํารองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการพัฒนา เป็ นต้ น ในวงเงินรวมไม่เกินครั ้งละ
100 ล้ านบาท
8. อนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
9. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายการลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 200 ล้ านบาท
10. รับผิดชอบการบริ หารทรัพยากรบุคคลสําหรับผู้บริ หารระดับสูง
11. เสริ มสร้ างและผลักดันให้ เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
12. อนุมตั ิรายการอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้ วยกรรมการ 8 คน ดังนี ้
• รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการจัดการ
1. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการผู้จดั การใหญ่ (ประธานกรรมการ)
2. นายสุทธิเดช จิราธิวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
3. นายนริ ศ
เชยกลิ่น
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริ หารทรัพย์สิน
4. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและบริ หารโครงการก่อสร้ าง
5. นายสุทธิภคั
จิราธิวฒ
ั น์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
6. นางนาถยา จิราธิวฒ
ั น์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขาย
7. นายธีระชาติ นุมานิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบริ หารโครงการก่อสร้ าง
8. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั ้งพูลสินธนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายการตลาด
9. นางปณิดา
สุขศรี ดากุล
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ หารทรัพย์สิน
• หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
1. จัดทําและนําเสนอแผนยุทธศาสตร์
2. จัดทําและนําเสนองบประมาณประจําปี (Annual Estimate)
3. นําเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีวงเงินเกิน 50 ล้ านบาท
4. นําเสนอการแต่งตั ้งผู้บริ หารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่
5. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินการต่างๆ แทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารตามที่ได้ รับมอบหมาย ดังนี ้
5.1 รายการที่เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิน อันเป็ นการประกอบธุรกิจทางการค้ าปกติของบริ ษัท
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5.2 รายการที่เกี่ยวกับบริ ษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริ หาร
5.3 การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับศูนย์การค้ าทุกแห่งของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย อันเป็ นการ
ประกอบธุรกิจทางการค้ าปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัท
5.4 อนุมตั ิงบประมาณการลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้ านบาท
5.5 รายการอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นคราวๆ ไป
สรุปการดํารงตําแหน่ งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่ างๆ
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล
3. นายจักก์ชยั พานิชพัฒน์
4. นางสุนนั ทา ตุลยธัญ
5. นายการุณ กิตติสถาพร 1
6. นายครรชิต บุนะจินดา
7. นายสุทธิเกียรติ จิาธิวฒ
ั น์
8. นายสุทธิชาติ จิราธิวฒ
ั น์
9. นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
10. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
11. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
12. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

C
M
M
M
-

หมายเหตุ :
C-Chairman
หมายถึง
ประธาน
M-Member
หมายถึง
กรรมการ
A-Advisory
หมายถึง
ที่ปรึ กษา
1
ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2554
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C
C
M
M
M
M
A
A
M
A
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การสรรหากรรมการ
• วาระการดํารงตําแหน่ ง
ตามพระราชบัญญัติบริ ษั ท มหาชนจํา กัดและข้ อบังคับของบริ ษั ท กํ า หนดให้ ในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่ว นไม่ได้ ให้ ออก
จํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผู้ออกจากตํา แหน่ง และกรรมการที่ออก
จากตําแหน่งนั ้นมีสิทธิได้ รับเลือกตั ้งกลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ โดยสามารถต่อได้ อีก 1 วาระ
• หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรอง
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามข้ อบังคับของบริ ษัท และนําเสนอขอความเห็น ชอบจากกรรมการ จากนั ้นนํา เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตั ้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมการให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสีย งเท่า กับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่ง
เสียง
2. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงทั ้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อพึงจะเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รั บเลือกตั ้งในลํา ดับถัดลงมามีคะแนนเสีย ง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียง เป็ นเสียงชี ้ขาด
กรณี ที่ตํา แหน่งกรรมการว่า งลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากตํา แหน่งกรรมการ ให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ า เป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ น
กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั ้งนี ้มติการแต่งตั ้งบุคคลเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่ว นร่ ว มในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการได้
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี โดยแจ้ งผ่า นระบบข่า วของตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอและขั ้นตอนการพิจารณา ทั ้งนี ้ ในปี 2554 ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้น รายใดเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
สําหรับกรรมการใหม่ที่ได้ รับแต่งตั ้งล่าสุดเมื่อปี 2552 บริ ษัทจัดให้ มีการพบปะกันระหว่า งกรรมการใหม่แ ละ
คณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงคณะผู้บริ หารของบริ ษัท และมีการจัดปฐมนิเทศเพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ อง
กรรมการและอธิบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่ โดยประกอบด้ ว ยการนํา เสนอข้ อมูล ต่า งๆ
ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป้าหมาย วิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท
สรุปโครงสร้ าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่างๆ
สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
สรุปโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท
สรุปนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัท โครงการในปั จจุบัน และโครงการที่อยู่ร ะหว่า งก่ อสร้ างต่า งๆ เพื่อให้
กรรมการใหม่ได้ มีพื ้นฐานข้ อมูลเพียงพอและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พาเยี่ยมชมบริ ษัท
นอกจากนี ้สํานักเลขานุการบริษัทได้ จดั เตรี ยมและนําส่งเอกสารแก่กรรมการใหม่ดงั นี ้
1. คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนื ้อหาประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริ ษัท นโยบายการกํากับดูแล
กิจการ, จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน, ข้ อบังคับบริ ษัท, กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยต่า งๆ, คู่มือกรรมการบริ ษั ท จดทะเบีย น ข้ อแนะนํา การให้ ส ารสนเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. เอกสารแนะนําบริ ษัท
3. ระเบียบบริ ษัทว่าด้ วยเรื่ องการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายในของบริ ษัทฯ
4. ระเบียบว่าด้ วยการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัท
5. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร และเอกสารเพื่อจัดทํารายงานการมีสว่ น
ได้ เสีย
6. รายงานประจําปี ล่าสุด
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทย้ อนหลัง 1 ปี
8. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบย้ อนหลัง 1 ปี
การสรรหาผู้บริหาร
• การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริ ห ารจะเป็ นผู้พิจารณาเบื ้องต้ น ในการกลั่น กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณ สมบัติครบถ้ วน
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษั ท และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
•

การสรรหาผู้บริหาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั ้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดํา เนิน งานของบริ ษั ท โดยการ
คัดเลือกเป็ นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ ายบริ หารทุนมนุษย์
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แผนพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ งงาน
CPN จัดให้ มีแผนพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Planning) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนินธุรกิจจะเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องและมัน่ คง โดยมีการดําเนินการที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. โครงการ CPN Leadership DNA สํา หรั บผู้บริ ห ารระดับสูง เพื่อเสริ มสร้ างศัก ยภาพความเป็ นผู้นํา ตาม
คุณลักษณะผู้นําของ CPN
2. โครงการ Leadership Program เพื่อเตรี ย มความพร้ อมสํา หรั บการเติบโตในสายอาชีพที่ส อดคล้ องกับการ
เติบโตทางธุรกิจของ CPN ในอนาคตผ่าน 2 โครงการ ได้ แก่
2.1 โครงการ Leadership Development Program for Executives สําหรับผู้บริ หารระดับสูง
2.2 โครงการ Young Leadership Program สําหรับผู้บริ หารระดับกลาง
3. โครงการวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) เพื่อมุ่งเน้ น การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรตามตําแหน่งงาน
CPN เชื่อมัน่ ว่าการดําเนินการตามแผนพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่งข้ างต้ นจะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท
และสนับสนุน ให้ ก ระบวนการสรรหาบุคคลมาดํา รงตํา แหน่งผู้บริ ห ารมีประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผ ล โดยสามารถดู
รายละเอียดแผนงานได้ ในหัวข้ อการพัฒนาบุคลากร หน้ า...
3. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
6

6

6

ค่ าตอบแทนกรรมการ
CPN พิจารณาจ่า ยค่า ตอบแทนกรรมการโดยคํา นึงถึ งความเป็ นธรรมและเหมาะสม สะท้ อนถึ งหน้ า ที่ความ
รับผิดชอบ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปั จจัย แวดล้ อมอื่น ที่เกี่ ย วข้ อง ตลอดจนพิจารณา
เปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษั ท โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนมีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการที่จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรี ยบเทียบเป็ นประจําทุกปี
ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถื อหุ้น สามัญ ประจํา ปี 2554 เมื่อวัน ที่ 29 เมษายน
2554 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีวงเงินและโครงสร้ างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี ้
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ประเภทค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนประจําไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
2. ค่ าเบียประชุ
้
มกรรมการบริษัท (บาท/ครัง้ )
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

จํานวนเงิน
(บาท)
120,000
110,000
85,000
70,000
50,000
35,000

3. ค่ าเบียประชุ
้
มกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้ )
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

60,000
45,000

4. ค่ าเบียประชุ
้
มกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนรวมที่ปรึกษา (บาท/ครัง้ )

20,000

5. ค่ าเบียประชุ
้
มคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครัง้ )

20,000

วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

10,500,000

หมายเหตุ : กรรมการที่ เ ป็ นผู้บ ริ หารของบริ ษั ท (Executive Director) และผู้บ ริ หารจะไม่ไ ด้ รั บ ค่ าตอบแทนสําหรั บ การดํ ารง
ตําแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนประจําไตรมาสและค่าเบี ้ยประชุมในปี 2554 ที่คณะกรรมการได้ รับจากบริ ษั ทในฐานะกรรมการบริ ษั ทและ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมเป็ นจํา นวนทัง้ สิ ้น 9,030,000 บาท โดยมีร ายละเอีย ดการเข้ า ร่ ว มประชุมและค่า ตอบแทน
กรรมการดังนี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2554
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4. นางสุนันทา ตุลยธัญ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
6. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์ กรรมการ
8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
11. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ค่าตอบแทนราย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ บริหารความ
ไตรมาส
กรรมการบริษัท
กรรมการ
กําหนด
เสี่ยง
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
ประชุม 7 ครั้ง ประชุม 11 ประชุม 2 ครั้ง ประชุม 1 ครั้ง
7/7
- ั้
480,000
350,000
-

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

7/7

11/11

-

1/1

440,000

245,000

660,000

-

20,000

830,000
1,365,000

7/7

11/11

2/2

-

340,000

245,000

495,000

40,000

-

1,120,000

7/7

10/11

2/2

-

340,000

245,000

450,000

40,000

-

1,075,000

6/7

9/10(1)

2/2

-

340,000

210,000

405,000

40,000

-

995,000

7/7

-

2/2

-/1

280,000

225,000

-

40,000

-

545,000

6/7
7/7
7/7

-

2/2

-

280,000
280,000
280,000

190,000
225,000
225,000

-

40,000

-

470,000
505,000
545,000

7/7

-

2/2

-

280,000

225,000

-

40,000

-

545,000

6/7

-

-

-/1

280,000

190,000

-

-

-

470,000

7/7

-

2/2

1/1

280,000

225,000

-

40,000

20,000

565,000

3,900,000

2,800,000

2,010,000

280,000

40,000

9,030,000

หมายเหตุ
(1)

รวม
(บาท)

ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารโดยคํานึงความเป็ นธรรมและเหมาะสม สอดคล้ องกับผลการดํา เนิน งาน
และผลการปฏิ บัติงานของผู้บ ริ ห ารแต่ล ะคน รวมทั ้งพิจารณาเปรี ย บเที ย บกับอัตราค่า ตอบแทนของบริ ษั ท อื่น ที่อยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัท โดยค่าตอบแทนที่ให้ แก่ผ้ บู ริ หารในปี 2554 มีดงั นี ้
•

เงินเดือนและโบนัส
บริ ษั ท มีก ารให้ ผ ลตอบแทนแก่ ผ้ ูบริ ห ารเป็ นเงิ น เดื อนและโบนัส สํา หรั บ ผู้บ ริ หารจํ า นวน 9 คน รวมทั ้งสิ น้
64,253,479 บาท

•

เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับผู้บริ หารจํานวน 7 คน รวมทั ้งสิ ้น 3,073,236 บาท

4. การกํากับดูแลกิจการ
CPN ตระหนักเสมอมาว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และผลประโยชน์
ระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนให้ เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการจึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
มาตั ้งแต่ปี 2547 โดยในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับปั จจุบนั ของบริ ษัทยึดกรอบแนวทางการกํากับดูแ ลกิ จการ
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ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี 2549 และหลัก การกํ า กับดูแ ลกิ จการของ Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) โดย CPN มุ่งมั่น พัฒนาการกํ า กับดูแ ลกิ จการให้ มีความเหมาะสมและเป็ น
สากลอยู่เสมอ ทั ้งนี ้ CPN ได้ ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการพร้ อมกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจครั ง้ ล่า สุดเมื่อ
วัน ที่ 29 กัน ยายน 2554 ซึ่งได้ นํา แนวปฏิบัติที่ดีข องหน่ว ยงานในระดับสากล เช่น United Nation Global Compact
(UNGC) และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาปรับใช้ ให้ เข้ ากับแนวปฏิบตั ิของบริ ษัท
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน CPN ทุกคนได้ รั บทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการ โดยให้
ทุกคนลงนามในแบบรั บทราบและถื อปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํ า กับดูแ ลกิ จการ เพื่อเป็ นการแสดงถึ ง
เจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ CPN ยังมีการเผยแพร่ และสื่อสารให้ ท ุก คนในองค์ก ร
ตระหนักในเรื่ องจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อีเมลล์ อินทราเน็ต วารสารภายในบริ ษั ท
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําสื่อการเรี ยนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตลอดจนเว็บไซต์แ ละการจัดกิ จกรรมของ
บริ ษัท เพื่อเสริ มสร้ างความตระหนักและการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทัว่ ทั ้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง CPN แบ่งออกเป็ น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
CPN ให้ ความสําคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี ้
• มีโครงสร้ างระหว่า งบริ ษั ท บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม ที่ไม่ซับซ้ อน ไม่มีผ้ ูถื อหุ้น ร่ ว มและไม่มีผ้ ูถื อหุ้น ไขว้ และไม่มี
โครงสร้ างการถือหุ้นแบบปิ รามิดในกลุ่มของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่าได้ รับผลตอบแทนครบถ้ วน
• ดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิพื ้นฐานและการปฏิบตั ิในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขาย
หรื อโอนหุ้น สิทธิที่จะได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ องชัดเจน สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้ าทํารายการ
ที่สําคัญ สิทธิในการแต่งตั ้งหรื อถอดถอนกรรมการบริ ษัท สิท ธิ ในการกํ า หนดอัตราค่า ตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษัท สิทธิในการแต่งตั ้งหรื อถอดถอนผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สิทธิ ในการได้ รั บส่วนแบ่งกํ าไร สิทธิ ในการ
เข้ าร่ วมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริ ษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปั จจัยพื ้นฐานของบริ ษัท
• เผยแพร่ สารสนเทศ รายละเอียดการใช้ สิทธิในเรื่ องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริ ษัท โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้ สิทธิ และความสะดวกในการ
ใช้ สิทธิดงั กล่าว
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
CPN ยึดหลักการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถื อหุ้นส่วนน้ อย
นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
• มีระเบียบบังคับใช้ ภายในบริ ษัทเรื่ องการควบคุมเกี่ ย วกับสารสนเทศภายในและเรื่ องการถื อครองหลัก ทรั พย์ข อง
บริ ษัท เพื่อป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายละเอีย ด
เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
• นําเสนอรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ ความเห็นก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทุกครั ้ง และมีการ
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เปิ ดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างครบถ้ วนและเป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับที่กําหนด รายละเอีย ดเปิ ดเผยไว้ ใ น
หัวข้ อการกํากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• ดําเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
CPN ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนําหลักการที่เกี่ยวข้องมา
ปรับใช้ อย่างเป็ นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ตั ้งแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 จัดขึ ้นในวัน ศุก ร์ ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
โลตัส 1-4 ชั ้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจํานวน 582 ราย คิดเป็ น 81.66%
ของจํานวนหุ้นทั ้งหมด มีกรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม 11 คน จากกรรมการทั ้งหมด 12 คน คิดเป็ น 91.67% โดยประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทน ประธานกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ยง กรรมการผู้จดั การใหญ่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้ าร่ วมประชุมอย่างครบถ้ วนพร้ อมเพรียงกัน
ทั ้งนี ้ รายละเอียดการดําเนินการประชุมมีดงั นี ้
ก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
• ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการได้ ล่วงหน้ าระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2553 ถึ ง 14 มกราคม 2554 รวมถึ งการให้ สิท ธิ ผ้ ถู ื อหุ้น ส่งคํา ถาม
เกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริ ษัทได้ ล่วงหน้ าก่อนถึงวันประชุม โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการสามารถดูได้ จากเว็บไซต์
ของบริ ษัท ทั ้งนี ้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2554 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถื อหุ้น หรื อเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
• จัดทําจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํา ปี 2554
CPN ได้ เผยแพร่ จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ข องบริ ษั ท ตั ้งแต่ว ัน ที่ 24 มีน าคม 2554 ล่ว งหน้ า ก่ อนวัน
ประชุมมากกว่า 30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ ผ้ ูถื อหุ้น
ได้ รับเอกสารล่วงหน้ าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้ อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
• ในจดหมายเชิ ญ ประชุม บริ ษั ท มี การชี แ้ จงข้ อเท็ จจริ งและเหตุผ ล และความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้ วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้ วย
1) วาระการแต่งตั ้งกรรมการ ได้ ให้ ข้อมูลของผู้ได้ รับการเสนอแต่งตั ้ง ได้ แก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ตํา แหน่งใน
บริ ษัท การศึก ษา การอบรมหลัก สูตรกรรมการ ประสบการณ์ การดํา รงตํา แหน่งในกิ จการอื่น และกิ จการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่งและการเข้ าร่ วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่างๆ ในปี ที่
ผ่านมา การถือหุ้นในบริ ษัท และข้ อมูลอื่นๆ เช่น การทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
ในรอบปี ที่ผ่านมา
2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จํา นวนเงิน และรู ปแบบค่า ตอบแทนแยกตาม
ตําแหน่งและภาระหน้ าที่ของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
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3) วาระการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ ย วกับชื่อผู้ส อบบัญ ชีแ ละสํา นัก งานสอบบัญ ชี ความเป็ นอิส ระของ
ผู้สอบบัญชี จํานวนปี ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
4) วาระการจ่ายเงินปั นผล ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล จํานวนเงิน ที่ข ออนุมัติ เปรี ย บเทีย บกับ
จํานวนเงินที่จ่ายในปี ก่อน
• ไม่มีก ารแจกเอกสารที่มีข้ อ มูล สํา คัญ ในที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้น อย่า งกะทัน หัน รวมทั ้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่สําคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
• อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้
ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้ อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถื อหุ้น ไปพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั ้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถื อหุ้น สามารถดาวน์โหลด
ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท นอกจากนี ้CPN ยังมีรายชื่อพร้ อมประวัติของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถเลือก
เป็ นผู้รับมอบฉันทะไว้ ด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554 มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวนรวม 120 ราย มอบอํา นาจให้
กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบอํานาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- มอบอํานาจให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 75 ราย
- มอบอํานาจให้ นางสุนนั ทา ตุลยธัญ กรรมการตรวจสอบ จํานวน 34 ราย
- มอบอํานาจให้ นายจักก์ชยั พานิชพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ จํานวน 7 ราย
- มอบอํานาจให้ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ราย
วันประชุมผู้ถือหุ้น
• กําหนดให้ มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมง โดยได้ นําระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์ โค้ ดมา
ใช้ ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้ อง รวดเร็ ว และเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
• กําหนดให้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
• ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ชี ้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
• นําบัตรลงคะแนนมาใช้ ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ตามที่เห็นสมควร
• ในการสรุปผลการนับคะแนนเสีย งแต่ล ะวาระจะมีก ารแสดงผลคะแนนให้ ผ้ ูถื อหุ้น ในที่ประชุมรั บทราบทุก วาระ
ตามลําดับ
• ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องและโปร่ งใสตามข้ อ
กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ เชิญตัวแทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญ ชี จํา กัด เข้ า ร่ ว ม
ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็ นผู้สงั เกตการณ์
• ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากเริ่ มการประชุมไปแล้ ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบีย บ
วาระที่ยงั ไม่ได้ พิจารณาลงมติได้
• เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการบริ ษั ท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และ
ผู้ส อบบัญชี เข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
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หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
• นําส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมรับทราบในทันที
• ผู้ถือหุ้นสามารถรั บชมบัน ทึก ภาพการประชุมผู้ถื อหุ้น ผ่า น Webcast ทางเว็บไซต์ข องบริ ษั ท หรื อติดต่อขอรั บใน
รูปแบบแผ่น VCD ได้ ที่สํานักเลขานุการบริ ษัท
• จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วันนับจากวัน ประชุม และนํา ส่งสํา เนา
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กําหนด
• เปิ ดกว้ างและรับฟั งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป
ในปี 2554 CPN ได้ รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ภายใต้ โครงการประเมินคุณภาพ
AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํ า กับหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ และ
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน คุณ ภาพครอบคลุมขั ้นตอนต่า งๆ ในการจัดประชุมผู้ถื อหุ้น
ตั ้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม
3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
CPN ให้ ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2554 CPN ได้
กําหนดนโยบายและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ เสียไว้ อย่า งชัดเจนใน “จรรยาบรรณต่อผู้มีส่ว นได้ เสีย ” พร้ อมทั ้งเพิ่มเติมกลุ่ม
ของผู้มีส่วนได้ เสียให้ ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• ผู้ถือ หุ้น : สร้ างการเติบโตอย่า งมี คุณ ภาพและมั่น คง เพื่อ ให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น ได้ รั บผลตอบแทนที่ ย ั่งยืน โดยมีผ ล
ประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับข้ อมูลที่จําเป็ นโดยเท่าเทียมกัน เปิ ดเผยข้อมูลที่
ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม ซึ่งรายละเอีย ดต่า งๆ ได้ ก ล่า วไว้ ใน
หัวข้ อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
• ร้ านค้ า และลูกค้ า : สร้ างความพึงพอใจแก่ ล ูก ค้ า เพื่อให้ ได้ รั บบริ ก ารที่ดีภายใต้ ความปลอดภัย ต่อสุข ภาพ
อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน ปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ ก ารอย่า งครบถ้ วน
ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง สํารวจความพึงพอใจของลูก ค้ า เพื่อนํา ผลที่ได้ มาพัฒนาปรั บปรุ งการให้ บริ ก าร
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ CPN ยังมีตวั อย่างการดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับร้ านค้ าและลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. การบริ หารจัดการและการให้ บริ การร้ านค้ าให้ ได้ มาตรฐานซึ่งอยู่ในความดูแ ลของสํา นัก ส่งเสริ มและกํ า กับดูแ ล
มาตรฐาน (สสม.) โดยมีการดําเนินการเพื่อปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับร้ านค้าให้
เป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา การประชาสัมพันธ์บริ การต่างๆ ที่ CPN มีบริ การให้ ลกู ค้ าทราบ เป็ นต้ น
2. การพัฒนาบุคลากรที่ทําหน้ าที่ในการให้ บริ การและมีการประเมิน ผลการให้ บริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ การเดิน เยี่ย ม
ร้ านค้ าของเจ้ าหน้ าที่ร้านค้ าสัมพันธ์เพื่อรับงานบริ การ รับปั ญ หา และข้ อร้ องเรี ย นต่า งๆ จากร้ านค้ า ในแต่ล ะวัน
รวมทั ้งการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ า สัมพัน ธ์ เดิน อยู่ตามจุดต่า งๆ ภายในศูน ย์ก ารค้ า เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ ก ารสามารถ
สอบถาม/หรื อสามารถแนะนําผู้ใช้ บริ การได้ ทนั ที โดยไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์
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3. การประชุมร่ วมกับร้ านค้ า เพื่อสื่อสารแผนการดํา เนิน งานที่สํา คัญ อย่า งน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ และเมื่อ CPN จะเปิ ด
ศูนย์การค้ าใหม่หรื อศูนย์การค้ าที่ปรับปรุง จะมีการประชุมร่ วมกับร้ านค้ า เพื่อรั บทราบนโยบายแนวปฏิบัติต่า งๆ
และวางแผนการตลาดร่ วมกัน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ช่าได้ แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริ หารศูนย์การค้ าให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
4. การวางแผนการให้ บริ การร่ วมกับร้ านค้ าเพื่อช่วยเสริ มสร้ างให้ ร้านค้ ามีความพร้ อมในการดําเนินธุรกิจ เช่น การให้
ความช่วยเหลือผู้เช่าในด้ านการจัดกิจกรรมการเปิ ดตัวร้ านค้ า การเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ การจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการ
ขายของร้ านค้ าร่ วมกับศูนย์การค้ า เป็ นต้ น
5. การจัดให้ มีการสํารวจความพึงพอใจด้ านการบริ การร้ านค้ าและลูกค้ าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อทราบความต้ องการ
ของร้ านค้ าและลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง และนํามาปรับปรุงในส่วนของการบริ การเพื่อการให้ บริ การที่เป็ นเลิศของ CPN
6. การมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ ล ูก ค้ า สามารถรั บทราบข้ อมูล ต่า งๆ ติดต่อธุร กิ จ และแจ้ งข้ อร้ องเรี ย นได้
หลายช่องทาง เช่น ติดต่อโดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่ร้านค้ าสัมพันธ์ แ ต่ล ะสาขา ตู้ I-Box เว็บไซต์ข องบริ ษั ท หรื อ CPN
Call Center 0-2635-1111 เป็ นต้ น
7. การจัดทํา Focus Group เพื่อทราบความต้ องการเฉพาะกลุ่มของผู้เช่า และนํา มาประเมิน เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้ บริ การให้ ดียิ่งขึ ้น
8. การให้ ความสําคัญกับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริ ษัทโดยจะไม่นําภาพหรื อเนื ้อหาที่ก่อให้ เกิดทัศนคติ
ที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรื อค่านิยมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่ องเพศและศีล ธรรมมาใช้ ในการจัดกิ จกรรม
ส่งเสริ มการขายของบริ ษัท
9. การดูแลสภาพแวดล้ อม พื ้นที่ภายใน และบริ เวณโดยรอบทรั พย์สิน ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของบริ ษั ท ให้ มีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
• คู่ค้า : ปฏิบตั ิกับคู่ค้าด้ วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพัน ธภาพที่ย ั่งยืน
กับคู่ค้า และสร้ างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริ ษั ท ยึดถื อปฏิบัติตามระเบีย บการจัดซื ้อจัดจ้ า งซึ่งมีก ารกํ า หนด
ขั ้นตอนและวิธีปฏิบตั ิไว้ อย่างชัดเจน ตลอดจนสร้ างความร่ วมมือกันด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
• เจ้ าหนี ้ : ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด บริ หารเงินกู้ยืมให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน
ไม่นําเงินไปใช้ ในทางที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท ควบคุมให้ มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยให้ กับเจ้ า หนี ้
เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้ วนตามกําหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ตามข้ อตกลงอย่า งครบถ้ วน
รวมไปถึงการบริ หารงานเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ที่ดีของบริ ษัท
• พนักงาน : ดูแลและปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ทั ้งในด้ า นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั ้ง
โยกย้ าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัย ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงาน เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนัก งาน และมีก ารปฏิบัติต่อพนัก งานทุก ระดับ
ด้ วยความเป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดได้ ในหัวข้ อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
• นอกจากนี ้ CPN สนับสนุน การหารื อและความร่ ว มมือระหว่า งบริ ษั ท กับพนัก งานหรื อตัว แทนพนัก งานในการ
นําเสนอข้ อมูลแก่ผ้ มู ีอํานาจในการตัดสินใจของบริ ษัทเกี่ ย วกับการปรั บปรุ งคุณ ภาพชีวิตการทํา งานเพื่อให้ เกิ ดการ
พัฒนาร่ วมกัน
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• คู่แข่ งทางการค้ า : ดําเนินธุรกิจภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้ อมูล ที่เป็ นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่ก ระทํา การใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรั พย์สิน ทาง
ปั ญญาของผู้อื่น หรื อคู่แข่งทางการค้ า มุ่งส่งเสริ มและสนับสนุน การแลกเปลี่ย นข้ อมูล ที่เป็ นประโยชน์กับธุร กิ จด้ า น
พัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ าในภาพรวม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ธุรกิ จและมีส่ว นช่ว ยพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม
สิ่งแวดล้ อม และประเทศชาติให้ ยงั่ ยืน
การจัดตั ้งสมาคมศูนย์การค้ าไทยเป็ นหนึ่งในความร่ วมมือระหว่าง CPN และบริ ษั ท ที่อยู่ในกลุ่มธุร กิ จเดีย วกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี 2554 สมาชิก
ของสมาคมได้ ร่วมหารื อในประเด็นที่สําคัญดังนี ้
1. การติดตามความคืบหน้ าร่ างพระราชบัญ ญัติค้า ปลีก และค้ า ส่ง และหาแนวทางดํา เนิน การร่ ว มกัน ในกรณี ร่ า ง
พระราชบัญญัติดงั กล่าวมีผลบังคับใช้
2. การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเสนอแก้ ไขกฎหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสะอาดภายในศูน ย์ก ารค้ า
เช่น การจัดบริ เวณที่อนุญาตให้ สบู บุหรี่ เป็ นต้ น
3. การเตรี ยมความพร้ อมรวมทั ้งการศึกษาสภาพการแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกเพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนในปี 2558
4. การแบ่ งปั น และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมระหว่า งกั น เช่น การอนุรั ก ษ์ พลัง งานในอาคาร
ศูนย์การค้ าโดยนําพลังงานทางเลือกมาใช้ ในอาคารศูนย์การค้ า
5. การเสริ มสร้ างความร่ ว มมือระหว่า งสมาชิก ของสมาคมให้ ก ว้ า งขวางยิ่งขึ ้น เช่น การศึก ษาดูงานการบริ ห าร
ศูนย์การค้ าในต่างประเทศในนามสมาคม
6. การจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคม
• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม : ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และพยายามยกระดับ
การปฏิบตั ิให้ มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกําหนด เช่น คิดค้ นหรื อนํา นวัตกรรมอาคารอนุรั ก ษ์ พลังงานมาปรั บใช้ กับ
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานัก งาน ตลอดจนดูแ ลป้องกัน มิให้ ก ารดํา เนิน งานของบริ ษั ท ก่ อให้ เกิ ดความเสีย หายต่อ
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มและสร้ างสรรค์สงั คม ทั ้งในส่ว นของการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต
การส่งเสริ มด้ านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้CPN ยังให้ ความสําคัญกับการ
สื่อสารและเผยแพร่ ความรู้ ด้ า นสิ่งแวดล้ อมไปสู่ผ้ มู ีส่ว นได้ เสีย ที่เกี่ ย วข้ อง เพื่อร่ ว มเป็ นเครื อข่า ยในการดูแ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้ อมและถ่ายทอดความรู้รวมทั ้งประสบการณ์ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม ทั ้งนี ้สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้
ในหัวข้ อการบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
• ภาครัฐ : ให้ ความร่ วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้ ก ฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนมุ่งมั่น ดํา เนิน โครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่า จะเป็ นนโยบายที่ได้ รั บ
มอบหมายจากภาครัฐหรื อเป็ นโครงการที่บริ ษัทริ เริ่ มขึ ้นเอง
• องค์ กรอิสระและองค์ กรอื่นๆ ในสังคม : ยกระดับความร่ ว มมือและแลกเปลี่ย นข้ อมูล กับองค์ก รอิสระและ
องค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่ วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยคํา นึงถึ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้ อม
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การต่ อต้ านการทุจริตและทุจริตคอร์ รัปชั่น
CPN ได้ แสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น ตั ้งแต่
วันที่ 9 พฤศจิก ายน 2553 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) ร่ วมกับหอการค้ าไทย หอการค้ า
นานาชาติ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย นอกจากนั ้น คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มีก ารกํ า หนดนโยบาย
การต่อต้ า นการทุจริ ตและทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น และสื่อสารไปสู่ร ะดับผู้บริ ห ารและพนัก งาน มีก ารแลกเปลี่ย นความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
การร่ วมฟื ้ นฟูประเทศจากเหตุการณ์ นํา้ ท่ วม
CPN ในนามของกลุ่มบริ ษัทเซ็นทรัลร่ วมเป็ นแกนนํากับหน่ว ยงานภาคเอกชนรวม 12 บริ ษั ท ในการจัดตั ้งโครงการ
"พลังนํ ้าใจไทย" โดยได้ รับความร่ วมมือจากภาคืเครื อข่ายอีกกว่า 40 บริ ษัท เพื่อระดมทุนฟื น้ ฟูการศึกษาในด้ านต่างๆ ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในปี 2554 โดยมีก ารให้ ความช่ว ยเหลือในการซ่อมแซมอาคารเรี ย น และสนับสนุน
อุป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอนที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย รวมทัง้ การช่ ว ยเหลื อ ครู แ ละนัก เรี ยนที่ ป ระสบอุท กภัย ภายใต้
”กองทุนพลังนํ ้าใจไทย” ซึ่งครอบคลุมความช่วยเหลือแก่โรงเรี ยนจํานวน 84 แห่ง ใน 17 จังหวัด
ในปี 2554 CPN ได้ นํา แนวทางที่บุคลากรของบริ ษั ท ยึดถื อปฏิบัติอย่า งต่อเนื่องมากํ า หนดเป็ นนโยบายที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ เกิดความชัดเจนและนําไปสู่การรับรู้และนําไปปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย อาทิ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์ สินทางปั ญญา
CPN ดําเนินธุรกิจและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ กฎหมายหรื อข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับสิท ธิ ในทรั พย์สิน
ทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องหมายการค้ า สิท ธิ บัตร ลิข สิท ธิ์ ความลับทางการค้ า และทรั พย์สิน ทางปั ญ ญาด้ า นอื่น ที่
กฎหมายกําหนด อาทิเช่น การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทกุ ชนิดจะต้ องผ่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั ้น การส่งเสริ มให้ พนักงานตรวจสอบผลงานหรื อข้ อมูลที่ใช้ ใน
การปฏิบตั ิงานว่าไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น เป็ นต้ น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
CPN สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ ธุร กิ จของบริ ษั ท เข้ า ไปมีส่ว นเกี่ ย วข้ องกับการล่ว ง
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก (Child Labour)
ให้ ความเคารพนับถือและปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายด้ ว ยความเป็ นธรรมบนพื ้นฐานของศัก ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษ ย์ ไม่
เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริ มให้ มี
การเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกํ า หนดด้ า นสิท ธิ มนุษ ยชนภายในบริ ษั ท และส่งเสริ มให้ บริ ษั ท ย่อย ผู้ร่ ว มทุน คู่ค้า และ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย ที่ได้ รั บความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดํา เนิน ธุร กิ จของบริ ษั ท โดยพิจารณาชดเชยค่า เสีย หายให้ ไม่ตํ่า กว่า อัตราที่
กฎหมายกําหนด เป็ นต้ น
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่ อต้ านการทุจริตและทุจริตคอร์ รัปชั่น
CPN มีช่องทางการสื่อสารให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสามารถจะแจ้ งเบาะแส ข้ อเสนอแนะ หรื อร้ องเรี ย นกรณี เกี่ ย วกับการ
ทุจริ ต และมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมอบหรื อรับของกํานัล ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด การเลี ้ยงรับรอง หรื อค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิน
ขอบเขตจํากัดซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และแนวปฏิบตั ิด้านการจัดซื ้อจัดจ้ าง การให้ เงินบริ จาคที่ต้องดําเนินไป
อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ภายใต้ กฎระเบียบและขั ้นตอนปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง
ทั ้งนี ้ รายละเอียดนโยบายข้ างต้ นและนโยบายที่สําคัญอื่นๆ เปิ ดเผยไว้ ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแ ล
กิจการ ส่วนรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียเปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อการบริ หารจัดการความยัง่ ยืน
การแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
CPN มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่ องราวร้ องทุกข์หรื อร้ องเรี ยน พร้ อมทั ้งกําหนดหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ ผ้ รู ้ องทุกข์หรื อผู้ร้องเรี ยนไว้ วางใจและเชื่อมั่น ในกระบวนการ
สอบสวนที่เป็ นธรรม
กรณีที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรื อพบเห็นการกระทําที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน พร้ อมส่งรายละเอีย ดหลัก ฐานต่า งๆ ได้ ที่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสืบหาข้ อเท็จจริ งต่อไป สําหรับช่องทางในการ
ติดต่อมีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ชั ้น 30 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66(0) 2667-5555 ต่อ 1200
อีเมลล์: whistleblower@cpn.co.th
สําหรับผู้ที่แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน ลูกค้ า หรื อบุคคลที่รับจ้ า งทํา งานให้ แ ก่ บริ ษั ท จะได้ รั บการ
คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้ มีการกําหนดรายละเอียดไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ทั ้งนี ้ ในปี 2554 CPN ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนยั สําคัญกับผู้มีส่วนได้ เสีย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
CPN ให้ ความสําคัญเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท โดยหลัก การที่ถื อปฏิบัติมาโดยตลอดนั ้นคือการเปิ ดเผย
ข้ อมูลด้ วยความโปร่ งใสเป็ นธรรม ครบถ้ วน ทันต่อเหตุการณ์ และมีความถูก ต้ องชัดเจนเป็ นไปในทิศทางเดีย วกัน ซึ่งเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการเสริ มสร้ างความเชื่อมั่น และความไว้ ว างใจจากผู้ถื อหุ้น นัก ลงทุน และผู้มีส่ว นเกี่ ย วข้ อง อาทิ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดอัน ดับเครดิต เป็ นต้ น
CPN ตระหนักดีว่าข้ อมูลของบริ ษัททั ้งข้ อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินล้ วนมีผ ลกระทบต่อการตัดสิน ใจของผู้ถื อหุ้น
และนักลงทุน และเชื่อว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วยอย่างโปร่ งใส เป็ นปั จจัยสนับสนุนมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทในระยะยาว
8-25

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

การจัดการ

ผู้มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูล
CPN กําหนดผู้มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญด้ านต่างๆ ของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูงในสายงานการเงินและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั ้งผู้บริ ห ารระดับสูงในสายงาน
การตลาดและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที่และสายงานที่
ตนรับผิดชอบ
ส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
CPN จัดตั ้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2549 เพื่อเป็ นศูน ย์ก ลางในการตอบข้ อซัก ถามและเปิ ดเผยข้ อมูล ของ
บริ ษัท รวมถึงบริ หารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น บุคคลทัว่ ไป ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จะทํางานใกล้ ชิด
กับผู้บริ หารระดับสูงเพื่อกําหนดนโยบายและแผนงานประจําไตรมาสและประจําปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางานด้ า นนัก ลงทุน สัมพัน ธ์ ให้ เทีย บเท่า กั บบริ ษั ท จดทะเบีย นชั ้นนํา ระดับภูมิ ภาค รวมถึ งการนํา เสนอผลการ
ปฏิบตั ิงาน ข้ อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทปี ละ 2 ครัง้
CPN มีการเปิ ดเผยข้ อมูลบริ ษัทและข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ
1. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจํา ปี (แบบ 56-2) ซึ่งมีร ายละเอีย ดในหัว ข้ อที่
สําคัญ อาทิ ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ ปั จจัยความเสี่ยง โครงสร้ างเงินทุนและการจัดการ การทํารายการระหว่างกัน การดูแ ล
การใช้ ข้อมูลภายใน การกํากับดูแลกิจการ ผลการดําเนินงาน โครงการในอนาคต และฐานะการเงิน เป็ นต้ น
2. คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) ประจํา ไตร
มาสและประจําปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานด้ านการปฏิบตั ิการและการเงิน พร้ อมการวิเคราะห์และคําอธิบายถึง
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ย นแปลงของผลการดํา เนิน งาน รวมถึ งรายงานความ
คืบหน้ าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและปั จจัยหรื ออิทธิพลหลักที่อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินใน
อนาคต เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัท
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางเว็บไซด์ www.cpn.co.th ในหัว ข้ อ “ข้ อมูล นัก ลงทุน ” หรื อ “Investor Relations” เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนและผู้ที่ส นใจให้ ส ามารถศึก ษาข้ อมูล บริ ษั ท ได้ อย่า งต่อเนื่องโดยมีก ารปรั บปรุ งให้ เป็ น
ปั จจุบนั และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ จดั ทําและเปิ ดเผยข้ อมูล ผ่า นทางเว็บไซต์ท ั ้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ข้ อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ ข้ อมูลทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ข องฝ่ ายจัดการ (MD&A)
โครงสร้ างการถือหุ้น การกํากับดูแลกิ จการ ข้ อมูล เกี่ ย วกับการประกอบธุร กิ จของบริ ษั ท สารสนเทศต่า งๆ ที่แ จ้ งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี รายงานประจําปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารข่าวและภาพข่าว (Press Release) ข่าวสาร และปฏิทิน ทางการเงิน สํา หรั บนัก ลงทุน (IR Event
and Calendar) ข้ อมูลโครงการภายใต้ การบริ หารงานในปั จจุบนั และโครงการที่เปิ ดให้ บริ การใหม่ (New Project Fact Sheet)
รวมถึงเอกสารที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงนําเสนอระหว่างการพบปะนักลงทุน (Roadshow) ทั ้งในและต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยมีผ้ เู ข้ า
เยี่ยมชมเว็บไซด์กว่า 9,200 คนต่อเดือน มีการเข้ าเยี่ยมชมข้ อมูลในหน้ าเว็บไซต์โดยเฉลี่ยกว่า 250,000 ครั ง้ ต่อเดือน เพิ่มขึ ้น
25% จากปี ก่อน และมีผ้ สู นใจลงทะเบียนรับข่าวสารอิเล็คทรอนิคส์จากส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์กว่า 3,200 คน
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กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนประจําไตรมาส
CPN ร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการดําเนินกิจกรรมบริ ษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity
Day) เป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงได้ แถลงผลการดําเนินงานและผลการปฏิบตั ิงานประจําไตรมาส ชี ้แจง
ความเคลื่อนไหวของธุรกิจ อาทิ โครงการที่ขยายตัว โครงการใหม่ในอนาคต แนวโน้ มของธุรกิจ รวมถึงวิธีการรับมือกับ
ผลกระทบทั ้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ ้นจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก และเป็ นโอกาสให้ บริ ษัทฯ ได้ พบปะและ
ตอบข้ อซักถามจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นโดยตรง ในรอบปี ที่ผ่านมา มีนกั ลงทุนและผู้ทสี่ นใจเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวเฉลี่ย 80-120 คนต่อไตรมาส พร้ อมจัดให้ มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Web Lived) ซึ่งมีสถิติเข้าชมผ่านเว็บไซต์โดยเฉลี่ย 80 คนต่อไตรมาส ซึ่งผู้เข้ าชมทางเว็บไซต์สามารถส่งคําถามเข้ ามาได้
โดยจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่จดั ตั ้งไว้ ด้านหน้าของผู้บริ หาร ซึ่งผู้บริ หารจะสามารถตอบข้ อซักถามต่างๆ ได้ ในห้ อง
ประชุมนั ้นทันที นอกจากนี ้CPN ได้ จดั ให้ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของ Webcast
เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ CPN ภายหลังการประชุม เพื่อให้ นกั ลงทุนที่พลาดการเข้ าร่ วมงานได้ รับทราบการแถลงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทรายไตรมาสอย่างทัว่ ถึง
กิจกรรมพบปะนักลงทุน
CPN ดําเนินกิจกรรมพบปะนักลงทุนหลากหลายรูปแบบเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและส่วน
งานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ พบปะนักลงทุนเพื่อชี ้แจงข้ อมูลผลการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุป
เหตุการณ์สาํ คัญๆ ทีเ่ กิดขึ ้นในรอบปี และตอบข้ อซักถาม ซึ่งในปี 2554 มีการดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้
1. การเดินทางพบปะนักลงทุน หรื อ Roadshow แบ่งเป็ น
• การเดินทางพบปะนักลงทุนต่างประเทศ รวม 11 ครัง้
• การเดินทางพบปะนักลงทุนในประเทศ รวม 3 ครัง้
2. การจัดให้นกั วิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั ้งในประเทศและต่างประเทศเข้ าพบผู้บริ หาร
และนักลงทุนสัมพันธ์โดยผ่านการนัดหมาย เพื่อสอบถามข้ อมูลบริษัท (Company Visit) รวม 52 ครัง้
3. การเยีย่ มชมโครงการโดยการนัดหมายล่วงหน้ าจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Site Visit) ในปี ที่ผ่าน
มา CPN ร่ วมกับบริษัทหลักทรัพย์นาํ นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศเยี่ยมชมการปฏิบตั ิงานของศูนย์การค้ าภายใต้
การบริหารงานของบริ ษัทพร้ อมทั ้งรับฟั งการบรรยายข้ อมูลจากผู้บริหาร เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ เข้าใจถึงลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของ CPN รวม 8 ครัง้
4. การประชุมทางโทรศัพท์จากนักลงทุน (Conference Call) รวม 10 ครัง้
5. การสื่อสารข้ อมูลผ่านทางอีเมลล์และโทรศัพท์ เฉลี่ย 3-5 ครัง้ ต่อวัน
CPN มุ่งหวังว่าส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็ นสื่อกลางสําคัญในการให้ ข้อมูล ชี ้แจง ตอบข้ อซักถาม รวมถึงการ
รับฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับทราบ
ข้ อมูลของ CPN เพิ่มเติมได้ ที่
คุณเชิญพร สุภธีระ
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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ชั ้น 31 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66(0) 2667-5555 ต่อ 1614
โทรสาร: +66(0) 2264-5593
อีเมลล์: ir@cpn.co.th
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการเติบโตของ CPN ผ่านการกําหนดนโยบาย การให้ คําปรึ กษาและข้ อแนะนํา
รวมทั ้งการกํ า กับดูแ ลและติดตามความคืบหน้ า การดํา เนิน งานในด้ า นต่า งๆ ของบริ ษั ท อย่า งสมํ่า เสมอ ซึ่งในปี 2554
คณะกรรมการได้ ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังนี ้
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2554 เมื่อวัน ที่ 29 กัน ยายน 2554 ได้ อนุมัติก ารปรั บปรุ ง “จรรยาบรรณและ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษั ทมีความสอดคล้ องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบัน ทั ้งนี ้ มีการกํ าหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน CPN ลงนามใน
แบบรับทราบและถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
• โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั ้งหมด 12 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการ
อิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั ้งหมด โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณ สมบัติความเป็ นอิส ระครบถ้ วนตามที่บริ ษั ท
กําหนด สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอิสระได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่างเต็มที่
• ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มิใช่กรรมการอิสระ ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า โครงสร้ างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของ CPN และเป็ นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริ มให้ การดําเนินธุรกิจของ CPN ประสบความสําเร็ จและ
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั เนื่องจากประธานกรรมการเป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และการค้ าปลีกมายาวนาน ตลอดจนเป็ นผู้ยึดมัน่ ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจํากัดจํานวนบริษัทและจํานวนวาระในการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการบริ ษัทดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 บริ ษั ท โดย
ไม่มีข้อยกเว้ น ทั ้งนี ้ ในปั จจุบนั กรรมการ CPN ทุกท่านมีการดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริ ษัท
• กรรมการอิสระดํารงตํา แหน่งกรรมการติดต่อกัน ได้ ไม่เกิ น 2 วาระ โดยสามารถต่อได้ อีก 1 วาระ ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการกําหนดนโยบายวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระเช่นนี ้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมอาจต้ องใช้ ระยะเวลาดําเนินการ
• กรรมการผู้จดั การใหญ่อาจไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัท และกิจการนั ้นต้ องไม่เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขัน กับธุร กิ จของบริ ษั ท โดย
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น ทั ้งนี ้ ในปั จจุบัน กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ของ CPN ไม่ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นนอกจาก CPN บริ ษัทเดียว
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การประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการร่ ว มกัน กํ า หนดวัน ประชุมคณะกรรมการล่ว งหน้ า ไว้ ท ั ้งปี อย่า งน้ อยปี ละ 6 ครั ง้ โดยในปี 2554 CPN
มีก ารประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท รวม 7 ครั ง้ เป็ นวาระการประชุมตามปกติ 6 ครั ง้ และวาระพิเศษ 1 ครั ง้ ซึ่ง
ประกอบด้ วยวาระเพื่อพิจารณา 45 เรื่ อง และวาระเพื่อทราบ 36 เริ่ อง
• ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และเลขานุการบริ ษัท จะร่ วมกันพิจารณากํ า หนดวาระการประชุมก่ อนการ
ประชุมแต่ละครัง้ อย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้ อย่า งเป็ นอิส ระ โดย
ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
• เลขานุการบริ ษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อบริ ษัทให้ ก รรมการได้ มีเวลาพิจารณาล่ว งหน้ า อย่า งน้ อย 7 วัน พร้ อมกับจดหมายเชิญ ประชุม โดยระบุว ัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านั ้นก็ได้
• ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ มีการจัดสรรเวลาอย่า งเพีย งพอในการอภิปรายประเด็น ที่สํา คัญ อีก ทั ้ง
สนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านได้ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์และเป็ นอิสระ มีการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ ทั ้งนี ้
เลขานุการบริ ษัทและฝ่ ายกฎหมายจะเข้ าร่ วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครัง้
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้ เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั ้น
• เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่สําคัญหรื อที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทและ/หรื อผู้มีส่ว นได้ เสีย อย่า งมีน ัย สํา คัญ ฝ่ ายจัดการจะนํา
รายละเอีย ดมาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาให้ ความเห็น และข้ อเสนอแนะต่า งๆ ยกตัว อย่า งเช่น ในปี 2554 มี
เหตุการณ์นํ ้าท่วมในพื ้นที่หลายจังหวัดรวมทั ้งกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่งเป็ นที่ตั ้งของศูนย์การค้ าหลายแห่งของ
CPN คณะกรรมการได้ มีการพิจารณา ซักถาม ให้ ข้อแนะนํา และข้ อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
- พิจารณารั บทราบมาตรการเตรี ย มการป้องกัน นํ า้ ท่ว ม และสรุ ปสถานการณ์ ในแต่ ล ะศูน ย์ก ารค้ า
ตลอดจนแผนป้องกันธุรกิจหยุดชะงัก
- แนวทางการป้องกันนํ ้าท่วมในอนาคต
- ผลกระทบด้ านต่างๆ ทั ้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินที่มีต่อบริ ษัท
- การประกันภัย
- การสื่อสารข้ อมูลกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
- การให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับผลกระทบทั ้งพนักงาน ลูกค้ า และชุมชนรอบข้ า ง อย่า งเป็ นธรรมและ
ทัว่ ถึง ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่างๆ ในสังคม เป็ นต้ น
• เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้ อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องมีการเก็ บไว้ อย่า งครบถ้ วนในที่
ปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้ นฉบับ
• ในกรณีที่มีข้อซักถามในที่ประชุมและเป็ นเรื่ องที่ต้องติดตามขอข้ อมูลจากฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง เลขานุการบริ ษั ท จะเป็ นผู้
ประสานงานและจัดส่งเอกสารการชี ้แจงเพิ่มเติมของฝ่ ายจัดการให้ คณะกรรมการโดยเร็ วที่สดุ
• เลขานุการบริ ษัทจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเปรี ย บเทีย บกับเป้าหมายแผนงานที่คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมตั ิไว้ เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณารับทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
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• คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ซึ่งในปี 2554 มีการจัดประชุม 2 ครั ง้ ในเดือน
กุมภาพันธ์และกรกฎาคม และได้ มีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ าย
บริ หารได้ รับทราบเพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป
• คณะกรรมการมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททั ้งคณะทุกครัง้ ทีม่ ีการประชุม เพื่อนําผลที่ได้
จากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการและการจัดประชุมให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งผลประเมิน ประสิท ธิ ภาพ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเฉลี่ยในปี 2554 เท่ากับ 94.21% โดยในปี 2553 เท่ากับ 91.91%
• คณะกรรมการมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านตนเองทั ้งคณะเป็ นประจํา ทุก ปี ซึ่ง คะแนนประเมิน ตนเองของ
คณะกรรมการโดยรวมในปี 2554 เท่ากับ 97.88% ในขณะที่ปี 2553 เท่ากับ 95.50% นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ มีการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาองค์ก ร
การวางแผนธุรกิจ และการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สําคัญ เป็ นต้ น
• คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้กํ าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
รวมทั ้งเป็ นผู้ประเมินและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยมีคณะกรรมการบริ หารกลุ่มเซ็นทรัลเป็ นผู้
นํา เสนอข้ อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา ทั ้งนี ้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีส่ว นร่ ว มในการกํ า หนดเป้าหมายในการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้ รับการอนุมตั ิในแต่ละปี
• คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ ย วกับการเปลี่ย นแปลงในกฎหมาย ข้ อบังคับ หลัก เกณฑ์ต่า งๆ ที่สํา คัญ ตลอดจน
ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้ า นการกํ า กับดูแ ลกิ จการที่ดีอย่า งสมํ่า เสมอ เพื่อให้ ก ารปฏิบัติห น้ า ที่ในฐานะกรรมการ
สอดคล้ องตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิที่ดีและเป็ นปั จจุบนั
การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการ
เลขานุการบริ ษัทมีส่วนสนับสนุนให้ คณะกรรมการได้ พฒ
ั นาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํา หน้ า ที่
ในฐานะกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีก ารประชาสัมพัน ธ์ แ ละประสานงานเพื่ออํา นวยความ
สะดวกให้ กับกรรมการทุกท่านในการเข้ าร่ วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา
ของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูรายละเอียดได้ ในหัวข้ อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
5. การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการกําหนดนโยบายที่ใช้ ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายใน และการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุก ราย และป้องกัน มิให้ ก รรมการและผู้บริ ห ารที่
เกี่ยวข้ องซื ้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ
• การควบคุมเกี่ยวกับข้ อมูลภายใน : กรรมการ ผู้บริ ห าร และพนัก งานทุก คน ต้ องไม่ใช้ ข้ อมูล ภายในของ
บริ ษัทที่มีสาระสําคัญ และยังไม่ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ข องตนเองและผู้อื่น และยึดถื อปฏิบัติ
ตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ ข้อมูลภายในที่บริ ษัทกําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด
• การถือหลักทรัพย์ ของบริษัท : กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทมีสิทธิเสรี ภาพในการลงทุนซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส
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และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้ องไม่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรั บโอน หลัก ทรั พย์ข องบริ ษั ท ในช่ว งระยะเวลา 1 เดือนก่ อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มี
การ ซื ้อ ขาย โอน หรื อรั บโอน หลัก ทรั พย์ข องบริ ษั ท จะต้ องจัดทํา และเปิ ดเผยรายงานการถื อหลัก ทรั พย์ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อหน่วยงานกํากับดูแลให้ รับทราบตามเกณฑ์ที่กําหนด
ทั ้งนี ้หากผู้บริ หารและพนักงานรายใดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในที่กล่าวข้ างต้น
นี ้ ถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามระเบียบบริ ษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย
การรายงานการถือหลักทรัพย์ ของบริษัท : เลขานุการบริ ษัทรวบรวมข้ อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริ หารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบทุกไตรมาส
การกํากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีนโยบายในการดําเนิน ธุร กิ จด้ ว ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต เปิ ดกว้ า ง โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยกํ า หนดให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ห้ ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง
หรื อบุคคล/นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษั ท โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มีห น้ า ที่
ดูแ ลให้ บริ ษั ท มีก ารปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และการเปิ ดเผยข้ อมูล รายการที่เกี่ ย วโยงกัน ตามที่ก ฎหมาย หรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด
ในกรณีที่มีความจํา เป็ นต้ องทํา รายการที่เกี่ ย วโยงกัน รายการนั ้นจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ า ทั่ว ไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ ด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปรี ยบเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก และ
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยผู้ที่มีส่ว นได้ เสีย จะต้ องไม่มีส่ว นในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ทั ้งนี ้ ในกรณีที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ า ทั่ว ไปตามหลัก การที่คณะกรรมการ
บริ ษัทอนุมตั ิ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องผ่า นการสอบทานและให้ ความเห็น จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้น
• การรายงานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน : กรรมการและผู้บริ หารต้ องตอบแบบชี ้แจงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นประจําทุกปี เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการ
ทําธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันในรอบปี โดยมีเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งแบบชี ้แจงรายการและรวบรวมข้ อมูล
• การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ ีเกี่ยวข้ อง : มีก ารรายงานครั ง้ แรกภายใน
30 วันนับจากวันเข้ าดํารงตําแหน่งในบริ ษั ท และรายงานข้ อมูล ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ของทุก ปี สํา หรั บกรณี ที่ร ะหว่า งปี
กรรมการหรื อผู้บริ หารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ ย วข้ องจํา เป็ นต้ องเข้ า ทํา ธุร กรรมใดๆ กับบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยไม่ว่า โดย
ทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม กรรมการหรื อผู้บริ ห ารมีห น้ า ที่แ จ้ งให้ บริ ษั ท รั บทราบโดยไม่ชัก ช้ า โดยระบุข้ อเท็จจริ งเกี่ ย วกับ
ลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สญ
ั ญา และส่วนได้ เสียของกรรมการหรื อผู้บริ หารในสัญญา เพื่อความโปร่ งใสในการเข้ า ทํา
ธุรกรรมนั ้น
• การรายงานการมีส่วนได้ เสีย : กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทมีหน้ าที่รายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษั ท ตามหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รวบรวมและจัดส่งสําเนารายงานการมี
ส่วนได้ เสียให้ แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน
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ทั ้งนี ้ ในปี 2554 CPN ไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนใดๆ เกี่ยวกับการกระทําความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการ
ใช้ ข้อมูลภายในในทางมิชอบ
6. บุคลากร
6

จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาขา / ปี
2550
สํานักงานใหญ่ 1
ลาดพร้ าว
รามอินทรา
ปิ่ นเกล้ า
พัทยาเซ็นเตอร์
พระราม 3
เชียงใหม่
บางนา
พระราม 2
เซ็นทรัลเวิลด์
รัตนาธิเบศร์
แจ้ งวัฒนะ
พัทยาบีช
อุดรธานี
ชลบุรี
ขอนแก่น
เชียงราย
พิษณุโลก
พระราม 9
รวม

2551

2552

2553

2554

421
193
54
180
88
106
143
205
159
405
99
-

588
183
50
146
96
107
143
183
142
387
96
-

635
178
53
141
89
106
142
179
141
396
96
127
149
121
100
110

655
187
51
138
91
103
142
179
142
375
99
129
155
124
99
111
43

2,053

2,121

2,763

2,823

725
154
52
127
87
101
146
168
139
356
100
135
155
129
97
108
88
78
110
3,055

หมายเหตุ :
1
นับรวมพนักงานในโครงการหลังสวน โคโลเนต

แยกตามเพศ

8-32

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

การจัดการ

แยกตามอายุ

แยกตามอายุงาน
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การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เพื่อเป็ นการรองรับแผนการเติบโตในอนาคตขององค์กร CPN จึงมุ่งเน้ นให้ ความสําคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเพื่อคัดสรรให้ ได้ พนักงานที่ไม่เพียงแต่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเหมาะสม
ที่จะปฏิบตั ิงานในตําแหน่งงานปั จจุบนั แต่ยงั คํานึงศักยภาพของพนักงานในการที่จะเติบโตขึ ้นและมีคณ
ุ สมบัติที่สอดคล้ อง
กับค่านิยมขององค์กร (Core Values) “สร้างสรรค์ด้วยความเชื่อมัน่ สู่ความเป็ นเลิ ศร่วมกัน” เพื่อให้ ได้ พนักงานทีเ่ ป็ นทั ้งคน
เก่ง มีศกั ยภาพ และเป็ นคนดีที่พร้ อมที่จะเติบโตไปพร้ อมๆ กับ CPN
นอกจากนี ้CPN ยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกและสรรหาบุคลากรจากภายใน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานพัฒนาตนเองและ
สามารถทีจ่ ะเติบโตได้ ในสายงานอาชีพของตน นอกจากนี ้ยังสนับสนุนให้ พนักงานได้ มีโอกาสย้ ายกลับไปทํางานยังภูมิลาํ เนา
ของตน ณ ศูนย์การค้ าที่เปิ ดในต่างจังหวัด ทั ้งนี ้เพื่อเสริ มสร้ างให้ พนักงานเกิดความสุขในการทํางานและเป็ นการให้ พนักงาน
ได้ ร่วมปณิธานกับ CPN ในการนําพาความเจริ ญและการกระจายรายได้ ไปสู่ท้องถิ่น ทั ้งนี ้ในกระบวนการคัดเลือก ฝ่ าย
บริ หารทุนมนุษย์จะมีการพิจารณาร่ วมกับหน่วยงานต้ นสังกัดเพื่อให้ การคัดเลือกเป็ นไปอย่างโปร่ งใสตามหลักการบรรษัทภิ
บาลที่ดี
การบริหารค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ ต่างๆ
CPN ให้ ความสําคัญกับการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและมีการจัดทําสํารวจอัตราค่าจ้างเงินเดือนเพื่อเทียบเคียงการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริ ษัทฯ กับองค์กรอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและใกล้ เคียงอยู่เสมอ
CPN มีนโยบายในการปรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ ข องงาน และมีก ารปรั บปรุ งระบบการ
ประเมิน ผลงานให้ มีประสิท ธิ ภาพยิ่งขึ ้นอย่า งต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาทั ้งการวัดผลงานด้ ว ยตัว ชี ้วัดความสํา เร็ จ (Key
Performance Indicators หรื อ “KPI”) และการประเมินด้ านศักยภาพ โดยระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ CPN นั ้น
ผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะต้ องมีความเห็นพ้ องตรงกันกับผลการประเมิน จากนั ้นผู้บงั คับบัญชาระดับต้ น จะต้ อง
นําเสนอผลการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ กับผู้บงั คับบัญชาในลําดับถัดไปให้ รับทราบและอธิบายถึงหลักการในการ
ประเมินผลงาน นอกจากนี ้ CPN ยังมีกระบวนการในการตรวจสอบและเทียบเคียงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อให้ ผ ล
การประเมินที่ได้ มีความยุติธรรมและสะท้ อนการทํางานของพนักงานอย่างแท้ จริ ง
CPN มีการจัดตั ้งคณะกรรมการสวัสดิการทั ้งในส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขา โดยสมาชิกจะมาจาก 2 ส่ว นคือ การรั บ
สมัครและการคัดสรรพนักงานจากทุกหน่วยงาน คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีการประชุมทุกไตรมาส และหมดวาระใน 2 ปี
ทําหน้ าที่เสมือนเป็ นกระบอกเสียงจากพนักงานส่งกลับมายังฝ่ ายบริ หารในเรื่ องสวัสดิการที่พนัก งานพึงมี พึงได้ รวมไปถึ ง
แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในสาขาและระหว่า งสาขา ซึ่งภายหลังจากการประชุม คณะกรรมการ
ดังกล่าวจะส่งมอบหัวข้ อที่ต้องการปรับปรุงหรื อพัฒนาให้ แก่สมาชิกที่เป็ นตัวแทนนําไปปฏิบตั ิ หากเป็ นหัวข้ อที่จะก่ อให้ เกิ ด
การพัฒนาองค์กรในภาพใหญ่ คณะกรรมการสวัสดิการจะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ตามวาระที่
กําหนด
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เพื่อเป็ นการสร้ างหลักประกันทางการเงินให้ กับพนักงาน CPN กําหนดให้ จดั ตั ้งกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ กับพนักงาน ซึ่งเงิน
ในกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสม เงินที่บริ ษัทฯ จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุน
ดังกล่าว โดย CPN มีการจ่ายเงินสมทบในกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพตามระดับตําแหน่งงาน ดังนี ้
ระดับพนักงาน

เงินสมทบของพนักงาน

เงินสมทบของบริษัท

ระดับพนักงาน
ระดับจัดการ
ระดับผู้บริ หาร

ร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
ร้ อยละ 5 ของเงินเดือน
ร้ อยละ 10 ของเงินเดือน

ร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
ร้ อยละ 5 ของเงินเดือน
ร้ อยละ 10 ของเงินเดือน

การบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์ )
CPN ให้ ความสําคัญกับความสุขของพนักงาน และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานกับองค์กร ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน ตลอดในปี 2554 ที่ผ่านมา CPN ได้ จดั กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพนักงาน ทําให้ เกิดขวัญกําลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ
-กิจกรรม “CPN Family Day” จัดขึ ้นเพื่อให้ พนักงานได้ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคคลในครอบครัว โดยเน้ น
เรื่ องการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และพาครอบครัวไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ
-กิจกรรม “CPN Club ชมรมคน CPN” จัดขึ ้นเพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาสร่วมดําเนินกิจกรรมในสิ่งทีต่ นเองรัก อีกทั ้ง
ยังช่วยส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ ภาพกายและใจที่ดี
-กิจกรรม “Staff Party” และ “Birthday Party” จัดขึ ้นเพื่อให้ พนักงานได้ พกั ผ่อน พบปะสังสรรค์ และเป็ นการ
ขอบคุณพนักงานที่ได้ ท่มุ เททํางานเพื่อบริ ษัทมาโดยตลอด
-กิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชน อาทิ การร่วมบริ จาคโลหิตถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ โดยสามารถรับบริ จาคได้ กว่า 7,000,000 ซีซี
-โครงการมอบทุนการศึกษาให้ บตุ รพนักงาน ในระดับชั ้นประถมศึกษา – ปริ ญญาตรี เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้ จ่ายให้ พนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี
กิจกรรมร่ วมทําบุญในวันวิสาขบูชาซึ่งจัดต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาสเข้าร่วมพิธีทาง
ศาสนาร่ วมกับบริ ษัทฯ และส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ ภาพจิตที่ดี
-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2011 ซึ่ง CPN ได้ ดําเนินการช่วยเหลือพนักงานโดยการจัดตั ้งศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว, การแจกถุงยังชีพ, มอบเงินช่วยเหลือพนักงาน (เงินช่วยเหลือเบื ้องต้ น, ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย, อพยพย้ ายที่อยู่อาศัย)
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์แล้ ว CPN มีความเชื่อว่าการแสดง “ความใส่ใจกันและกัน” เช่น การยอมรั บ
ฟั งซึ่งกันและกัน และการรับฟั งข้ อร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์จากพนักงาน เป็ นอีกทางที่จะส่งผลให้ พนักงานมีความสุขและเกิดความ
ผูกพัน กับองค์ก ร โดยพนัก งานทุก คนมีสิท ธิ์ ในการร้ องเรี ย น ร้ องทุก ข์เมื่อประสบปั ญ หาในการทํา งาน หรื อการดํา เนิน
ชีวิตประจําวันผ่านหลากหลายช่องทาง อันได้ แก่
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• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ whistleblower@cpn.co.th
• ผ่านการเขียนข้ อความหย่อนใส่ต้ ู Idea-Box ซึ่งมีอยู่ประจําทุกสาขา
• ผ่านการส่งไปรษณีย์ที่ต้ ู ปณ 99 ปณฝ ประตูนํ ้า 10409 ถึงกรรมการผู้จดั การใหญ่
• ผ่านการส่งจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
รูปแบบค่ าตอบแทน(บาท) / ปี
เงินเดือน โบนัส เงินสบทบกองทุน
สํารองเลี ้ยงชีพ และสวัสดิการ

2550
2551
2552
2553
2554
662,013,352 828,328,324 1,034,534,094 1,195,976,000 1,500,423,000

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ด้ วยวิสยั ทัศน์ที่ม่งุ สู่การเป็ น “ผู้พฒ
ั นาและบริ หารศูนย์การค้ าในระดับภูมิภาค ที่ได้ รับการชื่น ชมสูงสุดจากทุก คน
และไม่หยุดนิ่งในการสร้ างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก” CPN เล็งเห็น ถึ งความสํา คัญ ในการสร้ างและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรอย่า งเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพราะบุคลากรที่มีค วามสามารถถื อเป็ นกํ า ลังสํา คัญ ในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ เกิดขึ ้นได้ อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
CPN จึงได้ มีการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ CPN ที่มุ่งเน้ น พัฒนาความสามารถของพนัก งาน
(Competency) ให้ มีความพร้ อมและสามารถปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองต่อวิส ัย ทัศน์ข ององค์ก ร ผู้บริ ห ารระดับสูงและทีม
ผู้บริ หารศูนย์การค้ าได้ มีการประชุมร่ วมกันเพื่อกําหนดคุณลักษณะและความสามารถของบุคลากร CPN โดยผลที่ได้ รับจาก
การประชุมดังกล่าว ได้ นํามาใช้ เป็ นแนวทางหลักในการพัฒนาบุคลากรของ CPN ทั ้งในด้ านค่านิยมที่จะเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิร่วมกันของคนในองค์กร รวมถึงด้ านพฤติกรรมความเป็ นผู้นํา (CPN Leadership DNA) ที่จะช่วยส่งเสริ มให้ บทบาท
ผู้นําของ CPN สามารถขับเคลื่อนหน่วยงานและทีมงานในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิท ธิ ภาพและเกิ ดประสิท ธิ ผ ลตาม
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ตั ้งไว้
การพัฒนาบุคลากรของ CPN สําหรับกลุ่มพนักงานที่อยู่ในส่วนงานบริ หารศูนย์การค้ าซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินธุรกิจนั ้น จะมุ่งเน้ นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามตําแหน่งงาน โดยกําหนดไว้ ในแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan หรื อ “IDP”) ซึ่งพนักงานกับผู้บงั คับบัญชาได้ ร่วมกัน จัดทํา ขึ ้น ทั ้งนี ้ พนัก งานจะได้ รั บการ
ติดตามความคืบหน้ าของแผน IDP เป็ นรายไตรมาส โดยผู้บงั คับบัญชาจะเป็ นผู้ให้ ข้ อมูล ป้อนกลับเพื่อชี ้แนะให้ พนัก งานมี
การพัฒนาและเติมเต็มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งปั จจุบนั และให้ ความเห็น เกี่ ย วกับการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอนงาน การฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง การรับมอบหมายงานพิเศษ รวมถึ ง การเข้ า รั บการ
อบรมตามหลักสูตรพื ้นฐานของ CPN (CPN Training Roadmap) เพื่อให้ พนักงานได้ นําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มาประยุก ต์ใช้ ในงาน
และเป็ นแนวทางหนึ่งของการให้ ผ้ บู งั คับบัญ ชามีส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญ ชาให้ มีก าร
พัฒนาที่ดียิ่งขึ ้น
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การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนผู้สืบทอดตําแหน่ ง
CPN มีโครงการเพื่อพัฒนาพนัก งานที่มีผ ลการปฏิบัติงานโดดเด่น และมีศัก ยภาพสูง โดยจะมุ่งเน้ น ไปที่ก าร
เสริ มสร้ างศักยภาพความเป็ นผู้นําตามคุณลักษณะของผู้นํา CPN หรื อ “CPN Leadership DNA” รวมถึ งการเตรี ย มความ
พร้ อมสํา หรั บการเติ บโตในสายอาชีพที่ส อดคล้ องกั บการเติ บโตทางธุ ร กิ จของ CPN ในอนาคตผ่า นโครงการ “Young
Leadership Program” สํ า หรั บ กลุ่ม ผู้บริ หารระดับกลางและโครงการ “Leadership Development Program for
Executives” สําหรับผู้บริ หารระดับสูง
นอกจากนี ้ ในการพัฒนากลุ่มผู้บริ หารระดับสูง ได้ มีการประเมิน ศัก ยภาพผู้นํา ตาม CPN Leadership DNA เพื่อ
เป็ นแนวทางในการวางแผน IDP และเพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมสําหรับการวางแผนผู้สืบทอดตําแหน่งงานซึง่ จะมีการจัดทําขึ ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงและตําแหน่งงานสําคัญต่างๆ ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและทําให้ มนั่ ใจว่า CPN
ได้ มีการสร้ างและพัฒนาผู้บริ หารที่พร้ อมรองรับการขยายธุรกิจทั ้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องตาม
แผนธุรกิจที่ได้ กําหนดไว้
CPN Leadership DNA
ในปี 2554 บริ ษัทได้ เริ่ มพัฒนาคุณ ลัก ษณะที่สํา คัญ ของผู้นํา 5 ประการ ที่จะช่ว ยขับเคลื่อนองค์ก รให้ ส ามารถ
ประสบความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจระดับภูมิภาค รวมเรี ยกว่า Leadership DNA ที่ได้ นํา ไปกํ า หนดเป็ นความสามารถ
ของผู้นํา (Leadership Competency) ในการพัฒนาพนักงานระดับจัดการของ CPN ให้ มีศกั ยภาพในการเป็ นผู้บริ ห ารตาม
แนวทางที่องค์กรประสงค์ ดังนี ้
เข้ าใจลูกค้ าอย่ างลึกซึง้ (In-depth Customer Understanding)
ให้ ความสําคัญกับลูกค้ าและความต้ องการของลูก ค้ า เป็ นสํา คัญ โดยพยายามเพิ่มผลกํ า ไรทางธุร กิ จให้ ส ูงสุด
บนพื ้นฐานที่เกิดจากความเข้ าใจลูกค้ าอย่างลึกซึ ้ง แล้ วพัฒนาเป็ นแผนงานโดยมัน่ ใจว่าทางเลือกนี ้มีความเหมาะสม
มีใจมุ่งมั่นต่ อการสร้ างธุรกิจที่ย่ งั ยืน (Scale Mindset)
สามารถบอกได้ ถึ งศัก ยภาพของ CPN รวมถึ งการเสริ ม สร้ างให้ ความสามารถนั ้นเกิ ดขึ ้น ทั ้งในด้ า นของคน
กระบวนการ ขั ้นตอน ระบบ สภาพแวดล้ อมในการทํางานและปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
พร้ อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (Adaptability)
สามารถรักษาผลงานและรักษาขวัญกําลังใจของทีมงานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานหรื อเมื่อมีก ารปรั บใช้ สิ่ง
ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้ าง กระบวนการ หรื อข้ อกําหนดการทํางานใหม่ พร้ อมทั ้งเป็ นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงและจูงใจให้
บุคคลรอบข้ างยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั ้น
เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Respect to Cultural Diversity)
มุ่งมัน่ ยกระดับความสามารถ ความคิดและความเข้ าใจที่ส่งผลต่อธุรกิจของบุคคลทั ้งภายในและภายนอกองค์ก ร
โดยพัฒนาและรั ก ษาบรรยากาศที่เอื ้อต่อการมีส่ว นร่ ว มของบุคคลที่มีความแตกต่า งกัน ทั ้งในด้ า นพื ้นฐาน วัฒนธรรม
ความคิด รูปแบบการดําเนินชีวิต เพื่อสร้ างโอกาสที่นําไปสู่ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
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สร้ างพันธมิตรที่ย่ ังยืน (Sustainable Partnerships Building)
สร้ างพันธมิตรทั ้งภายในและภายนอกองค์กร และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกับบุคคลเหล่านั ้นไว้ โดยดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้ เกิดความสําเร็ จกับองค์กรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย
การพัฒนาองค์ กร (Organization Development)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสนับสนุนองค์กรไปสู่วิสยั ทัศน์ในการเป็ น “ผู้พฒ
ั นาศูน ย์ก ารค้ า ในระดับภูมิภาค ที่
ได้ รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้ างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก” CPN จึงปรับโครงสร้ าง
องค์กรให้ เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น เพื่อรองรับการขยายสาขาทั ้งในและต่า งประเทศ พัฒนาระบบงานและกระบวนการทํา งานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้น มีข้อมูลสารสนเทศที่พร้ อมใช้ ในการบริ ห ารและการตัดสิน ใจ มีก ารกํ า หนดขอบเขตงานและบทบาท
หน้ าที่ของแต่ละตําแหน่งให้ ทํางานสนับสนุนกันและมุ่งเน้ นลูกค้ า รวมทั ้งมีว ัฒนธรรมการทํา งานที่เอื ้อต่อการเป็ นองค์ก ร
ระดับภูมิภาค ภายใต้ ภารกิจที่เรี ยกว่า Transformation Mission (T-Mission) ซึ่งเป็ นภารกิจร่ วมของคน CPN ที่จะรวมพลัง
กันปรับกระบวนการทํางาน พัฒนาระบบงาน และบทบาทหน้ าที่ให้ สนับสนุนโครงสร้ างขององค์กร เพื่อรองรั บการขยายตัว
ไปสู่การเป็ นผู้พฒ
ั นาและบริ หารศูนย์การค้ าระดับภูมิภาค
การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างองค์ กร (Organizational Realignment)
CPN ร่ วมกับบริ ษัทที่ปรึ กษาทําการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้ างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้ องและรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต ซึ่งเน้ นไปทีก่ ารจัดหมวดหมูข่ องงานและการปรับกลุม่ งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ภายใต้
โครงสร้ างใหม่ของบริ ษัท การปฏิบตั ิงานจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ตามประเภทของงานหลัก ดังนี ้
1. งานด้ านการพัฒนา
2. งานบริ หารโครงการในประเทศ
3. งานบริ หารโครงการต่างประเทศ
4. ส่วนงานด้านการวางแผน นโยบาย และงานสนับสนุน
การปรั บโครงสร้ างขององค์ก รนี ้ยึ ดหลัก การเพื่อพัฒนาให้ แ ต่ ล ะหน่ว ยงานทั่ว ทั ้งองค์ก รมีก ารทํา งานที่ส อด
ประสานกันมากยิ่งขึ ้นบนมาตรฐานการทํางานเดียวกันโดยมุ่งเน้ นการพัฒนาความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน ควบคู่ไป
กับการปรับลดขั ้นตอนการทํางานที่ซํ ้าซ้ อน ทั ้งนี ้เพื่อยกระดับการให้ บริ ก ารลูก ค้ า ให้ มีประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผ ล โดย
CPN จะมีการกําหนดตัวบุคคลในตําแหน่งงานต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับความรู้ ความสามารถ โดยจะมีกระบวนการฝึ กอบรม
และระบบพี่เลี ้ยงรองรับ เพื่อช่วยให้ พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานได้ ตามโครงสร้ างใหม่
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การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านกระบวนการทํางานและสารสนเทศของบริษัท (Development of Corporate
Infrastructure through ERP and HRIS)
CPN ปรับโครงสร้ างองค์กรดังกล่าวข้ างต้ นดําเนินควบคู่ไปกับการทํา “โครงการ F1” ซึ่งเป็ นโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ ห ารจัดการ โดยการนํา ระบบ Enterprise Resource Planning (“ERP”) เข้ า มาปรั บใช้ เพื่อให้ ก าร
ทํางานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ลดการทํางานที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม ทั ้งนี ้เพื่อให้ พนัก งานได้ มีเวลาในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและมีโอกาสแสดงความสามารถในการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น
โครงการ F1 เป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่างตัวแทนจากแผนกต่างๆ ของ CPN กับที่ปรึ กษาซึ่งมีความเชี่ย วชาญ
และประสบการณ์ในพัฒนาระบบสารสนเทศด้ านการบริ ห ารจัดการให้ กับบริ ษั ท ชั ้นนํา ของโลก เพื่อช่ว ยกัน พัฒนาระบบ
สารสนเทศเฉพาะที่เหมาะสมกับ CPN ซึ่งจะเป็ นการผนวกองค์ความรู้ด้ านการปฏิบัติงาน และการดํา เนิน ธุร กิ จของ CPN
และระบบบริ หารจัดการมาตรฐานสากลเข้ าด้ วยกัน โครงการ F1 นี ้มีกําหนดแล้ วเสร็ จและจะนํามาทดลองใช้ จริ งในไตรมาส
3 ปี 2555
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือที่ช่ว ยใน
การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลทั ้งในด้ านการวางแผนกําลังคน การสรรหาบุคลากร การบริ หารงานและพัฒนาบุคคลากร
ตลอดจนการพัฒนาฐานข้ อมูลพนัก งานเพื่อให้ ส ามารถนํา ไปใช้ งานได้ อย่า งมีประสิท ธิ ภาพ นอกจากนั ้น ภายหลังจาก
โครงการ HRIS แล้ วเสร็ จ พนัก งานจะสามารถใช้ งานและทํ า รายการต่ า งๆ ผ่า นระบบได้ ด้ วยตนเองในลัก ษณะ
Self-service เช่น การตรวจสอบข้ อมูลส่วนตัวของตัวเอง การตรวจสอบเวลาการทํางาน การขออนุมัติก ารลา และการเงิน
สวัสดิการ เป็ นต้ น
นอกจากนั ้น ในปี ที่ผ่านมา CPN ได้ เริ่ มจัดตั ้งศูนย์การพัฒนาบุคคลากรภายใต้ ชื่อ CPN Academy เพื่อกําหนดกล
ยุท ธ์ ก ารพัฒนาบุคลากรทุก ระดับตํา แหน่ง โปรแกรมการพัฒนาและฝึ กอบรมประจํา ปี โปรแกรมการพัฒนาผู้บริ ห าร
โปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหม่ การพัฒนาหลักสูตรด้ านการพัฒนาศูนย์การค้ าและการบริ ห ารศูน ย์ก ารค้ า รวมถึ งการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์ก รผ่า นรู ปแบบการแบ่งปั น ความรู้ “ยิ่งให้ ยิ่งรู้ ” และสื่อต่า งๆ เช่น E-learning และ
วีดิทศั น์ เป็ นต้ น
การส่ งเสริมค่ านิยม วัฒนธรรม และหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการปลูกจิตอาสาต่ อชุมชนและสังคม
CPN ดําเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความมีจริ ยธรรมและคุณธรรม จึงส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุก คนปฏิบัติ
หน้ าที่ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาล 6 ประการ “ซื่อสัตย์ สุจริต เปิ ดกว้ างโปร่ งใส ให้ ความเป็ นธรรม ให้ ความเสมอภาค
ยึดมั่นคําสัญญา และ ใส่ ใจดูแลสังคม” ควบคู่ไปกับการปลูก ฝั งค่า นิย มองค์ก ร คือ สร้ างสรรค์ ด้ว ยความเชื่อ มั่น สู่
ความเป็ นเลิศร่ วมกัน ผ่านนโยบาย แนวทางในการปฏิบตั ิงาน และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มต่างๆ อาทิ การเน้ นเรื่ องหลัก
บรรษัทภิบาลและค่านิยมองค์กรในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การกําหนดให้ วาระการประชุมเรื่ องบรรษัทภิบาลเป็ นหนึง่ ใน
หัวข้ อการประชุมประจําเดือน การจัดประกวดโครงการด้ านค่านิยม การจัดกิจกรรม “CPN อาสา” เพื่อให้ พนักงานมีส่วนร่วม
ในการตอบแทนสิ่งที่ดีต่อชุมชนและสังคม (ดูร ายละเอีย ดในหัว ข้ อ “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ”) รวมถึ งการสํา รวจความ
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คิดเห็นของพนักงาน (Employee Opinion Survey หรื อ EOS) การแสดงความคิดเห็นของพนักงานผ่าน ตู้ปณ.99 และกล่อง
รับฟั งความคิดเห็น (idea-BOX) การรับฟั งเสียงของเพื่อนพนักงาน (Voice of Internal Customer หรื อ VoIC) อีกทั ้งมีการให้
รางวัล “คนดี คน CPN” แก่พนักงานที่ปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างที่ดีด้วย จากความเอาจริ งเอาจังในด้ า นการดํา เนิน งานตาม
หลักบรรษัทภิบาลของทั ้งระดับบริ หารและพนักงานทําให้ CPN ได้ รับการประเมินผลการรายงานการกํ า กับดูแ ลกิ จการใน
ระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
การสร้ างบรรยากาศขององค์ กรแห่ งการเรียนรู้และนวัตกรรม
“CPN ยิ่งให้ ย่งิ รู้”
เพื่อส่งเสริ มการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ CPN จึงสนับสนุนให้ หน่วยงานทัว่ ทั ้งองค์กรจัดกิจกรรม ”ยิ่ งให้ยิ่งรู้” โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรื่ องราวดีๆ ระหว่างผู้บริ หารกับพนักงาน และ ระหว่างเพื่อน
พนักงานด้วยกัน ก่อให้ เกิดการแบ่งปั นความรู้ภายในองค์กร ยิ่งไปกว่านั ้น เพื่อให้ คนที่มีความรักความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
ได้ แบ่งปั นความรู้ระหว่างกันในบรรยากาศแบบครอบครัวเดียวกัน นอกจากนั ้น CPN ยังได้ จดั รายการ “CPN Radio – Boots
up Your Life, Brighten up Your Health” ผ่านระบบเสียงตามสาย ซึ่งเป็ นรายการสั ้นประกอบด้ วยการให้ข้อมูลที่เป็ น
สาระประโยชน์ระหว่างเวลางานพร้ อมกับเสียงเพลง เพื่อช่วยให้ พนักงานได้ ผ่อนคลายจากการทํางานชัว่ ขณะและรับทราบ
ข่าวสารความรู้ไปในเวลาเดียวกัน
“Dream Team”
นอกจากการส่งเสริ มการคิดสร้ างสรรค์ร ายบุคคลแล้ ว CPN ยังส่งเสริ มกระบวนการคิดร่ ว มกัน ระหว่า งกลุ่ม
คนทํางาน ภายใต้ ก รอบความคิดแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่จะฝึ กให้ พนัก งานวิเคราะห์แ ละ
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ โครงการ “Dream Team” ได้ ริเริ่ มขึ ้นตั ้งแต่ปี 2552 และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา ทุก
ปี จนในปี 2554 CPN มีกลุ่ม Dream Team กว่า 90 กลุ่มกระจายอยู่ทกุ สาขา เพื่อช่วยกันพัฒนางานภายในหน่วยงานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้น
“CPN Quality Award”
นวัตกรรมส่วนหนึ่งของ CPN เกิดขึ ้นจากการผลักดันผ่านโครงการ “CPN Quality Award” ที่ส่งเสริ มให้ พนัก งาน
ระดับจัดการในแต่ละฝ่ ายและแต่ละสาขาร่ ว มกัน คิด วิเคราะห์ และหาแนวทางที่จะช่ว ยให้ ส าขาหรื อหน่ว ยงานของตน
บรรลุผลสําเร็ จตามภารกิจและเป้าหมายขององค์กร โดยในปี 2554 โครงการ CPN Quality Award มีเป้าหมายเพื่อยกระดับ
การทํางานของระดับจัดการให้ ม่งุ เน้ นกลยุทธ์ (Strategic Focus) และวิเคราะห์แก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ข้ อมูล จริ ง (Fact-based
Management) โดยโครงการที่ผ่านการคัดกรองทั ้งในด้ านของความคิดสร้ างสรรค์และก่ อเกิ ดนวัตกรรมใหม่ๆ จะถูก นํา มา
เสนอในงาน CPN Productivity Contest ซึ่งจัดเป็ นประจําปี ตั ้งแต่ปี 2553 เพื่อแบ่งปั น ความรู้ ให้ เพื่อนพนัก งานด้ ว ยกัน ได้
เลือกสรรและนําไปประยุกต์ใช้ กับหน่วยงานตนเอง
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การพัฒนาองค์ กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award)
CPN ศึกษาและนําเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรื อ Thailand Quality Award มาเป็ นกรอบในการพัฒนา
ระบบงานด้ านการบริ หารศูนย์การค้ าตั ้งแต่ปี 2552 โดยในปี 2554 มี 3 ศูนย์การค้ านําร่ อง คือ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม2 เป็ นตัวแทนเข้ าร่ วมประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สําหรั บ
ศูนย์การค้ าอื่นๆ ที่แม้ จะไม่ได้ เข้ าร่ วมประกวดในปี ที่ผ่านมา แต่ก็มีพฒ
ั นาระบบการบริ หารภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนํากรอบ
การประเมินผลการบริ หารงานตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้
จากความมุ่งมัน่ ทุ่มเท รวมทั ้งเรี ยนรู้ร่ วมกันระหว่างทีมงานของศูนย์การค้ านํา ร่ อง ส่งผลให้ ศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ รับรางวัลการบริ ห ารสู่ความเป็ นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจํา ปี 2554 โดย
รางวัลอันทรงเกียรตินี ้ถือเป็ นเครื่ องยืนยันระบบการบริ ห ารศูน ย์ก ารค้ า ของ CPN ที่มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ซึ่งความรู้
ประสบการณ์ และระบบการทํา งานที่ทีมงานเรี ย นรู้ และพัฒนาจากสองโครงการนํา ร่ องนี ้ จะถูก นํา ไปขยายผลยังทุก
ศูนย์การค้ าอื่นภายใต้ การบริ หารงานของ CPN เพื่อการยกระดับการบริ หารจัดการของศูนย์การค้ าให้ เป็ นที่ยอมรั บในระดับ
สากล
การบริหารงานตามระบบมาตรฐานการทํางานสากล (International Standard Management)
CPN นําระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ดังนี ้
การบริ หารจัดการศูนย์การค้ าตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 เป็ นมาตรฐานระบบบริ หารงานด้ านคุณภาพขององค์กร ที่ CPN นํามาปฏิบตั ิเพื่อให้ ผ้ เู ข้ามาใช้
บริ การและผู้เช่าพื ้นที่เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดย ISO 9001:2008 เป็ นกระบวนการบริ หารงานที่มคี วามเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็ นระบบและมีการพัฒนาด้ านการบริ การอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 ที่ผ่านมา CPN ได้ ขอรับการยกระดับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็ น
ISO 9001: 2008 สําหรับ 12 โครงการ ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า, เซ็นทรัลพลาซา พระราม
2, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต, เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ , เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ และเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช พร้ อมทั ้งขอรับการรับรองมาตรฐานเพิม่ ใน 3 โครงการใหม่ คือ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี และ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ทําให้ CPN มีศนู ย์การค้ าที่ได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001: 2008 แล้วจํานวน 15 โครงการ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004
ISO 14001:2004 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม โดย CPN ตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม จึงได้ นํามาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบตั ิเพื่อให้ การพัฒนาทางธุรกิจดําเนินควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้ อม
การปฏิบตั ิงานจึงมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดมลพิษและจัดให้มีการพัฒนาระบบดูแลสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
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ในปี 2554 ที่ผ่านมา CPN ได้ ขยายระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก 4 โครงการ
ที่ได้ รับการรับรองแล้ ว คือ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา ไปยังอีก 2 โครงการ คือ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ทําให้ CPN มี
ศูนย์การค้ าที่ได้ รับการรับรองระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2004 จํานวน 6 โครงการ
ด้ วยความมุ่งมัน่ การจัดการสิ่งแวดล้ อมภายใต้ นโยบายของบริ ษัททีก่ ําหนดเป้าหมายให้ ศนู ย์การค้ าของ CPN เป็ น
Green Building จึงได้ ดําเนินการสร้ างระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการขอรับรองมาตรฐาน
ISO 14001:2004 ให้ ครอบคลุมทุกศูนย์การค้าภายใต้ การบริ หารของ CPN ต่อไป
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การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ ประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุม ภายใน ประจําปี 2554 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2555 เมื่อวัน ที่ 18 มกราคม 2555
โดยอ้ างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับหลัก ทรั พย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้ วยการควบคุมภายในด้ า นต่า งๆ 5 ส่ว น โดยมีเกณฑ์แ ละผลการ
ประเมินดังนี ้
เกณฑ์การประเมิน :
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป : ระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี
ร้ อยละ 60-79 : ระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้ องได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
ตํ่ากว่าร้ อยละ 60 : ระบบการควบคุมภายในต้ องได้ รับการปรับปรุงแก้ ไข
ผลการประเมิน : ระดับการควบคุมภายในทั ้ง 5 ส่วน อยู่ในระดับดี
สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

ส่วนที่ 1 การควบคุมด้ านองค์กรและสภาพแวดล้ อม

87.35%

ส่วนที่ 2 การควบคุมด้ านบริ หารความเสีย่ ง

83.60%

ส่วนที่ 3 การควบคุมด้ านการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร

88.76%

ส่วนที่ 4 การควบคุมด้ านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล

89.57%

ส่วนที่ 5 การควบคุมด้ านระบบการติดตามและประเมินผล

93.94%

ทั ้งนี ้ รายละเอียดการประเมินในแต่ละหัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 การควบคุมด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม (คะแนน 87.35%)
คณะกรรมการได้ ดูแ ลให้ มี การกํ าหนดผ่านวิ ส ัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ และวัดผลด้ วยการกํ าหนดตัวชี ้วัด (Key
Performance Indicators : KPIs) เพื่อสะท้ อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีระบบการจ่ายค่าตอบแทน
โดยการพิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงาน การปรับค่าตอบแทนของพนัก งานจะพิจารณา
จากผลการปฏิบัติง านของพนัก งานรายบุคคล โดยผ่า นระบบการวัด ผลการปฏิ บัติ ง านด้ ว ยตัว ชี ้วัดรายบุคคล ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย ตัว ชี ้วัดระดับองค์ก ร (Corporate KPIs) ตัว ชี ้วัดระดับหน่ว ยงาน (Division/Department KPIs) และตัวชี ้วัด
ระดับงานตามหน้ าที่ (Operation KPIs) โดยมีการเทียบเคียงกับการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ขององค์กรอื่นที่อยู่
ในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้ เคียงหรื อธุรกิจเดียวกันกับบริ ษัท
บริ ษั ท ได้ มีก ารจัดโครงสร้ างองค์ก รที่ชัดเจนและเหมาะสม ช่ว ยให้ ฝ่ ายบริ ห ารสามารถดํา เนิน งานได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามผังโครงสร้ างองค์กร
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บริ ษัทมีนโยบายการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรแสดงไว้ ในจรรยาบรรณและ
นโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการ นอกจากนี ้ยังมีแ นวปฏิบัติเฉพาะเรื่ อง ได้ แ ก่ การทํา รายการที่เกี่ ยวโยงกัน การถื อครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษัท เป็ นต้ น โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายและระเบียบบริ ษัท หากมีการฝ่ าฝื น
บริ ษัทมีร ะเบีย บการจัดซื ้อจัดจ้ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร และมีก ารทบทวนแนวทางปฏิบัติแ ละอํา นาจอนุมัติ
ต่างๆ ให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยระเบีย บฉบับล่า สุดได้ ปรั บปรุ งและประกาศใช้ เมื่อวัน ที่ 1 ตุล าคม 2554 ซึ่งระเบีย บ
ปฏิบัติจะยึดหลัก Check and Balance เพื่อ ป้องกัน การทุจริ ต โดยผู้พิจารณาอนุมัติจะต้ องไม่มี ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
ส่ วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (คะแนน 83.60%)
บุคลากรทุกระดับเป็ นเจ้ าของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของตนเอง และมีหน้ าที่ป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงนั ้น โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติก ารดูแ ลความเพีย งพอและเหมาะสม
ของการดําเนินการบริ หารความเสี่ยง โดย
1.บริ ษัทมีการประเมินอย่างสมํ่าเสมอว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษัทมีปัจจัยใดบ้ างที่เป็ นปั จจัยความเสีย่ งทั ้งทีม่ า
จากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
2. บริ ษัทได้ มีการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดที่จะทําให้ ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ยงนั ้นเกิดขึ ้น
3. บริ ษัทกําหนดให้ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยงรวมทั ้งมาตรการในการ
ลดความเสี่ยงเหล่านั ้น
4. บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ยงที่กําหนดไว้
5. บริ ษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ยงที่กําหนดไว้
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร (คะแนน 88.76%)
บริ ษั ท มีก ารกํ า หนดขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่แ ละอํา นาจอนุมัติว งเงิน เป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษั ท
ข้ อบังคับของคณะกรรมการบริ หาร ข้ อบังคับของคณะกรรมการจัดการ และระเบียบต่างๆ ของบริ ษัท
บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน (1) หน้ าที่อนุมตั ิ (2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ในกรณีที่บริ ษัทมีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว บริษัท
มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ ก ารทํา ธุร กรรมนั ้นต้ องผ่า นขั ้นตอนการอนุมัติที่กํ า หนดตามนโยบายการทํารายการที่
เกี่ ย วโยงกัน โดยผู้มี ส่วนได้ เสียในธุร กรรมไม่ ได้ เป็ นผู้อนุมัติธุ รกรรม เช่น ในกรณี ที่มีก ารนํ ารายการที่เกี่ ยวโยงกันเสนอ
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คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในรายการนั ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมใน
การพิจารณารายการนั ้น และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํา
กับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis)
ในกรณีที่ได้ มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว ได้มกี ารติดตาม
ให้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาต่างๆ ที่ทํากับผู้มี
ส่วนได้ เสียต่างๆ อย่างเคร่ งครัด เช่น การชําระคืนเงินกู้มีการชํา ระเงิน ตามกํ า หนด การชําระค่าสินค้ าและบริ การ ตลอดจน
เงื่อนไขการให้ บริ การแก่ลกู ค้ ามีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาอยู่เสมอ เป็ นต้ น
บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการจัดทําสรุ ปรายงาน
ฝ่ ายจัดการทุกเดือน และมีการรายงานให้ คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส
บริ ษั ท มีมาตรการที่จะติดตามให้ ก ารดํา เนิน งานของบริ ษั ท เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ย วข้ อง โดยกํ าหนดเป็ น
จรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการและถือเป็ นส่วนหนึ่งของวินยั ของบุคลากรทุกระดับ ทั ้งนี ้ เพื่อลดความเสี่ย งใน
การประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริ ษัท
ในช่วงปี ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีเรื่ องที่ถกู ฟ้องร้ องจากการกระทําที่ฝ่าฝื นต่อกฎหมาย
อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ที่
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทดําเนินการที่ขดั ต่อกฎหมาย เช่น คู่สญ
ั ญาติดป้ายโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ภายใน
ศูนย์การค้ า ซึ่งอาจจะก่อให้ เกิดการกระทําที่ขดั ต่อ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 บริ ษั ท จะประสานงานโดย
แจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาซึ่งเป็ นเจ้ าของป้ายทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (คะแนน 89.57%)
ฝ่ ายจัดการมีการนําเสนอข้ อมูลที่สาํ คัญต่างๆ ให้ คณะกรรมการพิจารณาอย่างเพียงพอ ได้ แก่ รายละเอียดของ
เรื่ องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่างๆ ตลอดจนปั จจัยทั ้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ เป็ นต้ น
สํานักเลขานุการบริ ษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุข้อมูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอ
ต่อการพิจารณาก่อนการประชุม ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมประมาณ 7 วัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการมีการบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการใน
เรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการที่มีความเห็นแตกต่างกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ จดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ อย่างครบถ้ วนโดยแยกเป็ นแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม ดังนี ้
ด้ านรายรับ : มีการจัดเก็บด้ วยระบบ Electronic โดยระบบจะจัดเก็บสําเนาใบเสร็ จรับเงินอัตโนมัติ ซึ่งได้ รับ
อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์เป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ว
ด้ านรายจ่ายและการบันทึกบัญชี : มีการจัดเก็บเอกสารแยกเป็ นหมวดหมู่อย่างชัดเจน โดยจัดเก็บทั ้งในระบบ
(Electronic) และนอกระบบ (Hard Copy) โดยมีเลขทีเ่ อกสารอ้ างอิงที่สามารถสืบค้ นเอกสารได้ อย่างรวดเร็ ว
ทั ้งนี ้ บริ ษัทไม่เคยได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีวา่ บริ ษัทมีข้อบกพร่ องในเรื่ องการจัดเก็บเอกสารดังกล่าว
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายบัญชี ฝ่ ายจัดการมีการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความจําเป็ นและ
เหตุผลตลอดจนผลกระทบต่างๆ ให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาก่อนดําเนินการทุกครัง้
ผู้บริ หารระดับสูงหรื อผู้ที่ได้ รั บมอบหมายทําหน้ าที่สื่อสารข้ อมูลสําคัญสู่พนักงานและสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ
รวมทั ้งมีระบบการแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรี ยนสําหรับผู้มีส่วนได้ เสียทั ้งภายในและภายนอกบริ ษัท และมาตรการคุ้มครอง
สิทธิผ้ แู จ้ งเบาะแส
ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล (คะแนน 93.94%)
คณะกรรมการบริ ษัทมีการพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ท ุก ไตรมาส
และมีการนําส่งผลการดําเนินงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ นรายเดือน
เมื่อผลการดําเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย ฝ่ ายจัดการจะวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุงการดําเนินงานโดยเร็ ว
บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ อย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้ การดําเนินงาน
ตามแผนงานของสํานักตรวจสอบภายในของบริ ษัท
บริ ษัทได้ กําหนดให้ การรายงานผลการตรวจสอบต้ องรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้ อย่างตรงไปตรงมา
เมื่อมีการตรวจพบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสํา คัญ ได้ มีก ารรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร
บริ ษั ท ต้ องรายงานความคืบหน้ า ในการปรั บปรุ งข้ อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท มีน โยบายให้ ฝ่ ายบริ ห ารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษั ท โดยพลัน ในกรณี ที่เกิ ดเหตุก ารณ์ ท ุจริ ต
หรื อสงสัย ว่า มีเหตุก ารณ์ ท ุจริ ต มีก ารปฏิบตั ิที่ฝ่ าฝื นกฎหมาย และมีก ารกระทํา ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง
และฐานะการเงิน ของบริ ษั ท อย่า งมีน ัย สํา คัญ
บริ ษั ท มี การประเมิ น ผลการควบคุม ภายในด้ วยตนเองโดยผู้บริ หารร่ วมกั บ สํ า นัก ตรวจสอบภายใน และ
คณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้ในปี 2554 บริ ษั ทจัดให้ มี หน่วยงานอิสระที่ไม่มีส่วนได้ เสีย ได้ แก่ บริ ษั ท ไพร้ วอเตอร์ เฮ้ าส์
คูเปอร์ ส เอ บี เอ เอส จํากัด ทําการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
________________________________________________________________________________
เรียน

ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิที่มีความเป็ นอิส ระ 3 คน โดยนายไพฑูร ย์ ทวีผ ล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือได้ ของงบการเงิน
นายจัก ก์ ชัย พานิช พัฒน์ และนางสุน ัน ทา ตุล ยธั ญ เป็ นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวัน ที่ 21 มกราคม 2554 ที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตั ้ง นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระให้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ จึงมีผล
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทตั ้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2554 ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 4 คน
ในปี 2553 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีท ั ้งสิ ้น 11 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้ าร่ วมการประชุม
ทุกครัง้ ซึ่งการประชุมในบางครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ห ารื อร่ ว มกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริ ห าร ผู้ส อบบัญ ชี
ผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการจากภายนอกอื่นที่ไม่เป็ นผู้บริ ห ารตามวาระอัน สมควร และได้ ร ายงาน แสดงความเห็น
รวมทั ้งให้ ข้ อเสนอแนะอย่า งอิส ระตามที่พึงจะเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ายงานผลการดํา เนิน งานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททั ้งสิ ้น 6 ครัง้ สรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงานและการให้ ความเห็นในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
ความถูกต้ อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจํา ปี นโยบายบัญ ชีที่สํา คัญ รายการ
ทางการเงินที่มีนยั สําคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับ
ฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทําขึ ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเชื่อถือได้ การเลือกใช้ นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสํา นัก ตรวจสอบภายในและของผู้ส อบบัญ ชี
เกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั ้งการปรั บปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารตามข้ อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว และพิจารณากระบวนการภายในเกี่ยวกับการรั บแจ้ งเบาะแส
และการรับข้ อร้ องเรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษั ท มีความเพีย งพอและ
เหมาะสม
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ สอบทานแผนงานประจําปี (Risk-based Audit Plan) ผลการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนงานดังกล่าว และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํา นัก ตรวจสอบภายใน รวมทั ้งได้ ห ารื อกับผู้บริ ห ารสํา นัก
ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนั ้นได้ มีการทบทวนกฏบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน
ให้ ครอบคลุมและทัน ต่อการเปลี่ย นแปลง โดยให้ มีผ ลใช้ บังคับตั ้งแต่ว ัน ที่ 24 มกราคม 2554 เป็ นต้ น ไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระและเหมาะสม
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การปฏิบัติตามกฏหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ข้ อกํ า หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท และติดตามแนวทางการปรั บปรุ งแก้ ไข
ของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เนื่องจากบริ ษั ท มีบริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม และบริ ษั ท ที่เกี่ ย วข้ องจํา นวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ ให้
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท จึงได้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันทีไ่ ด้
พิจารณานั ้น เป็ นรายการที่เข้ าข่ายเป็ นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป มีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม จํานวน 1 ครัง้ เพื่อขอความเห็น
จากผู้สอบบัญชีในเรื่ องการปฏิบตั ิงานและการประสานงานร่ วมกับฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้ อง และได้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านปี
2553 ซึ่งเป็ นปี ที่ห้าของบริ ษัทสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญ ชีมีความเป็ นอิส ระ และผลการ
ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับน่าพอใจ
ส่วนการคัดเลือกและเสนอแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2554 นั ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายงานผล
การเปรี ยบเทียบการเสนอเงื่อนไข ขอบเขตและค่าบริ การสอบบัญชีจากบริ ษัทสอบบัญชีจํา นวน 4 ราย ร่ ว มกับฝ่ ายจัดการ
โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ แต่งตั ้งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จํา กัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชีข อง
บริ ษัทสําหรับปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 1,510,000 บาท
ความเห็น และข้ อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฏบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมิน ผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมิน ผลใน
ภาพรวมเป็ นรายคณะประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ใน 5 หมวด ได้ แก่ หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หมวดการฝึ กอบรมและทรัพยากร หมวดการประชุม หมวดกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวด
ความสัมพันธ์กับผู้จดั การสํานักตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและผู้บริ หาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น โดยรวม
ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอและครบถ้ วน
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รายการอื่นที่ผ้ ูถอื หุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ไ ด้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนปรับปรุงกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ครอบคลุมและเหมาะสมมาก
ขึ ้น และประกาศใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็ นต้ นไปแทนฉบับเดิม
นอกจากที่กล่าวมาแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ประชุมร่ วมกับกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ ห ารเป็ นวาระเฉพาะ
1 ครัง้ เพื่อหารื อร่ วมกันในประเด็นสําคัญด้ านแนวทางการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ระดับองค์กร รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการทีม่ ีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการดํา เนิน การภายหลังเหตุก ารณ์
เพลิง ไหม้ เซ็ น ทรั ล เวิล์ ด โดยได้ ข้ อสรุ ป แนวทางการดํ า เนิ น งานที่ ควรจะเป็ นอย่า งชัด เจน เพื่อ นํา เสนอต่ อ ที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
28 กุมภาพันธ์ 2554
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่ างกัน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าพื ้นทีศ่ ูนย์การค้ า และประกอบธุร กิจ อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความสําเร็จตลอดระยะเวลาการดําเนินธุร กิจ ที่ผ่านมาของ CPN ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
การที่ CPN เป็ นหนึ่งในสายธุร กิจ ของกลุ่ม เซ็นทรัล ซึ่งเป็ นผู้นําในธุร กิจ ค้ าปลีกมายาวนานกว่า 60 ปี โดยกลุ่ม เซ็นทรัล มีธุร กิจ ที่
หลากหลาย ทังธุ
้ รกิจห้างสรรพสินค้ า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร และธุร กิจ ค้ าปลีกสินค้ าหลากหลายประเภทกว่าหลายร้ อยยี่ห้อ
และผลิตภัณฑ์ และธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวเป็ นผู้เช่าพืน้ ที่ใหญ่แ ละผู้เช่าพืน้ ที่ร้ านค้ าในแต่ล ะศูนย์ข อง CPN จึงอาจกล่าวได้ ว่าธุร กิจ
ต่างๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็ นพันธมิตรทางการค้ ากับ CPN ทีช่ ่วยเพิ่มอัตราการเช่า และสร้ างความมัน่ ใจแก่ลูกค้ ารายอื่นๆ ให้ ม าเช่าพืน้ ที่
ภายในศูนย์การค้ าของ CPN ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยันความสําเร็จของโครงการต่างๆ และสร้ างผลตอบแทนทีด่ ีให้ กับผู้ถือหุ้นของ CPN จาก
ความสัมพันธ์ทางการค้ าดังกล่าวข้ างต้ นระหว่าง CPN และกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน จึงเป็ นจุดแข็งในการดําเนินธุร กิจ
ของ CPN ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ กํากับดูแลให้มีการทํารายการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้ อบังคับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง มีการกําหนดนโยบายการประกอบธุร กิจ ระหว่างกันที่ช ัดเจน มีการพิจ ารณาราคาและเงื่อนไขให้ เป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ มีการสรุ ปรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ การขออนุม ัติ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และมีการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดการทํารายการระหว่างกันกับกิจ การและบุคคลที่อาจมีความขัด แย้ งของบริ ษัทและ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินประจําปี 2554 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็ นการทํารายการระหว่างบริ ษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่ม
จิราธิวฒ
ั น์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
1. รายได้ จากกิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน ประกอบด้ วย รายได้ จากการให้ เช่าพืน้ ที่และการให้ บริ การสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้ า,
รายได้ จากการให้เช่าทีด่ ิน, รายได้ ค่าบริหารงาน และ รายได้ อื่นๆ จากค่าเบี ้ยประกันภัย, ค่าภาษีโรงเรือน, ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ ม การขาย,
ค่าธรรมเนียมคํา้ ประกัน และค่าบริ การต่างๆ ที่เ รี ยกเก็บจากกิจ การและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่ง ในปี 2554 รวมจํา นวน 1,965
ล้ านบาท
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าและให้บริการพื ้นทีค่ ้ าปลีกภายในศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน อาคารที่พ ักอาศัย
ศูนย์อาหาร สวนนํ ้าและสวนพักผ่อน ทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นบริเวณโครงการศูนย์การค้ า ตลอดจนเป็ นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้ า
ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจ ห้างสรรพสินค้ า, ซู เปอร์ ม าร์ เก็ต, ร้ านค้ าปลีกและร้ านอาหาร
แบรนด์ชนนํ
ั ้ าต่างๆ ซึ่งเป็ นกิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจ ของบริ ษัทฯ ทําให้ บริ ษัทฯ มีร ายได้ จ ากรายการค้ าที่เป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจและเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปจากกิจ การในกลุ่ม เซ็นทรัล ซึ่งเป็ นองค์กรที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีฐ านะทางการเงินที่ม ั่นคง
นอกจากนี ้ ห้างสรรพสินค้ า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้ านค้ าปลีกและร้ านอาหารแบรนด์ชนนํ
ั ้ าในศูนย์การค้ าจะเป็ นส่วนที่ดึงดูดให้ ลูกค้ าเข้ ามา
ใช้ บริการในศูนย์การค้ ามากขึ ้น ซึ่งเป็ นการเพิ่มผลตอบแทนให้ กับบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายการกําหนด
อัตราค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ เพื่อเรียกเก็บจากกิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
- อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณูปโภค จากการให้ เช่าพืน้ ที่ในศูนย์การค้ าที่บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บจากกิจ การที่
เกี่ยวข้ องกันจะเป็ นไปตามราคาตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกับร้ านค้ าอื่นที่เช่าอยู่บริ เวณติด กันหรื อใกล้ เคียงกัน และอยู่ใน
ชันเดี
้ ยวกันจะมีอัตราค่าเช่าและค่าบริ การใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ อ้ ัตราค่าเช่าจะขึน้ อยู่กับ ทําเล ขนาดพืน้ ที่ รู ปแบบการเช่า
ระยะเวลาทีเ่ ช่า และประเภทของการเช่า และเป็ นไปตามหลักการของรายการค้ าทีเ่ ป็ นปกติธุรกิจทีม่ ีเงื่อนไขการค้ าท◌ั◌่วไป
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รายการระหว่างกัน

- รายได้ อื่ น ที่เกิ ดขึน้ จากการเรี ยกเก็ บ ค่าเบีย้ ประกันภัย, ค่าภาษี โ รงเรื อน, ค่าใช้ จ่ ายส่งเสริ ม การขาย, ค่าธรรมเนีย ม
คํ ้าประกัน และค่าบริ การต่างๆ ที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าที่เช่าพืน้ ที่ในศูนย์การค้ านัน้ บริ ษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่จะเรี ยก
เก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นมาตรฐานเดียวกันทังกั
้ บกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกันและลูกค้ าทัว่ ไป โดยคิดจากต้ นทุนที่เกิดขึน้ จริ งใน
การดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็ นไปตามประเภท ลักษณะการเช่าพืน้ ที่ และหลักการของรายการค้ าที่เป็ นปกติธุรกิจที่มี
เงื่อนไขการค้ าท◌ั◌่วไป
- รายได้ จากการให้ เช่าที่ดิน โครงการของบริ ษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้ าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการของ
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้ เปรี ยบทางการตลาด และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการ
พัฒนาโครงการขึ ้นมาบนทีด่ ินแปลงเดียวกันนัน้ จะดําเนินการโดยให้บริษัทใดบริ ษัทหนึ่งเป็ นผู้ซือ้ หรื อเช่าที่ดินทังแปลงจาก
้
เจ้ าของทีด่ ิน และนําทีด่ ินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรื อเช่าช่วงตามสัดส่วนพืน้ ที่ที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบีย้ ที่เกิดขึน้ จริ ง หรื อ
ในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรายได้ ในการ
ให้เช่าทีด่ ินจะได้ รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นประจําทุกปี
- รายได้ จากการให้เช่าพื ้นทีข่ นาดใหญ่ในโครงการศูนย์การค้ า จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันตัง้ แต่ข ัน้ ตอนการ
ออกแบบโครงการ โดยอัตราค่าเช่าจะคํานวณจากต้ นทุนค่าทีด่ ินและค่าก่อสร้ างรวมด้ วยดอกเบี ้ยทีเ่ กิดขึน้ จริ งและค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน ซึ่งรายได้ จากค่าตอบแทนการเช่าพื ้นทีใ่ หญ่ในโครงการศูนย์การค้ าจะได้ รับการสอบทานและตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นประจําทุกปี
รายละเอียดรายได้ จากกิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกัน

1.1 กลุ่มบริ ษั ท เซ็ นทรั ล รี เ ทล คอร์ ปอเรชั่ น จํ ากั ด
(“CRC”)
(กลุม่ จิราธิวฒ
ั น์ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
1.2 กลุม่ บริษัท เซ็นทรั ลมาร์ เก็ตติ ้งกรุ๊ป จํากัด (“CMG”)
(กลุม่ จิราธิวฒ
ั น์ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
1.3 กลุ่มบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด
(มหาชน) (“CHR”)
(กลุม่ จิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้ านบาท)
1,021

270

80

ลักษณะรายการ

- บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่ าเช่ า ค่ าบริ การ ค่ าบริ การสาธารณู ป โภค และ
รายได้ อื่นๆ จากการให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์ การค้ าแก่ ธุ ร กิ จ ในกลุ่ม CRC
ซึ่งเป็ นรายการปกติธุรกิจที่มเี งือ่ นไขการค้ าทั่วไป
- บริ ษัทฯ มีร ายได้ ค่ าเช่ า ค่ าบริ การ ค่ าบริ การสาธารณู ป โภค และ
รายได้ อื่ นๆ จากการให้ เ ช่ า พื ้นที่ ในศู นย์ การค้ าแก่ กิจ การในกลุ่ ม
CMG ซึ่งเป็ นรายการปกติธุรกิจที่มเี งือ่ นไขการค้ าทั่วไป
- บริ ษั ทฯ มีร ายได้ ค่ าเช่ า ค่ าบริ การ ค่ าบริ การสาธารณู ป โภค และ
รายได้ อื่ น ๆ จากการให้ เช่ า พืน้ ที่ ธุ ร กิ จ รั บบริ ก ารซั ก รี ด ภายใน
ศู นย์ การค้ า และอาคารสํานั กงานแก่ กิจ การในกลุ่ม CHR ซึ่ งเป็ น
รายการปกติธุรกิจที่มเี งือ่ นไขการค้ าทั่วไป
- กองทุ น รวมธุ ร กิ จ ไทย 4 ไ ด้ ทํ า สั ญ ญาให้ เ ช่ า ช่ ว งที่ ดิ น และ
สิ่งปลู กสร้ าง บริ เ วณโครงการเซ็ นทรั ลเวิล ด์ กั บ บริ ษั ท โรงแรม
เซ็ นทรั ลเวิลด์ จํ ากั ด จํ านวนประมาณ 2.53 ไร่ ระยะเวลา 29 ปี
สั ญ ญาสิ น้ สุ ด วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2575 เ พื่ อ พั ฒ นาโรงแรม
ที่จอดรถ และ Convention Hall อัตราค่าเช่าระหว่างกั นเป็ นไปตาม
หลักการคํ านวณค่ าเช่ าที่ ดิ นของบริ ษั ทฯ และต้ น ทุ นที่ เ กิ ด ขึ ้นจริ ง
โดยมีการคิดค่าเช่าเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าเช่ าช่ วงจ่ ายล่วงหน้ าในปี ที่ ทํา
สัญญา และค่าเช่าช่วงรายปี
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1.4 กลุ่มบริษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํ ากัด
(“CRG”)
(กลุม่ จิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
1.5 กิจ การอื่นๆ ที่ มีบุ ค คลที่ เ กี่ ยวโยงกั นของบริ ษั ทฯ
เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หรื อ ผู้มี
อํานาจควบคุม

รายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้ านบาท)
153

440

ลักษณะรายการ

- บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าเช่า ค่าบริ การ ค่ าบริ การสาธารณู ปโภค และรายได้
อื่นๆ จากการให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์ การค้ าแก่ธุรกิจในกลุ่ม CRG ซึ่ งเป็ น
รายการค้ าปกติธุรกิจที่มเี งือ่ นไขการค้ าทั่วไป
- บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าเช่า ค่าบริ การ ค่ าบริ การสาธารณู ปโภค และรายได้
อื่นๆ จากการให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์ การค้ าแก่ กิจ การที่ เ กี่ ยวโยงกั น เช่ น
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, เซน, อากะ , ห้ องอาหารซากุ ระ , เดอะบาร์
3

3

บีคิวพลาซา, ไทยพรี วลิ เลจเฮลธ์ แคร์ สปา, เดอะ บอดี ้ ช็ อป, รากาซเซ
เป็ นต้ น โดยเป็ นรายการปกติธุรกิจที่มเี งือ่ นไขการค้ าทั่วไป
- บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด ได้ ทําสัญญาให้ เ ช่ าช่ วงที่ ดิ น
และสิ่งปลูกสร้ าง กั บ บริ ษั ท บิ๊ กซี แฟรี่ จํ ากั ด จํ านวน 21 ไร่ 33
งาน ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิ ้นสุด ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569
เพือ่ พัฒนาเป็ นที่จอดรถ อัตราค่าเช่าระหว่างกันเป็ นไปตามหลักการ
คํานวณค่าเช่าที่ ดิ นของบริ ษั ทฯ และต้ นทุ นที่ เ กิ ด ขึ ้นจริ ง โดยมีการ
คิดค่าเช่าเป็ นรายปี
3

3

3

หมายเหตุ :
1) CRC ดําเนินธุรกิจ ค้ าปลีกโดยประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าเซ็ นทรั ล, ห้ างสรรพสินค้ าโรบิ นสัน, ห้ างสรรพสินค้ าเซน, ท็ อปส์ ซู เ ปอร์ มาร์ เ ก็ ต ,
เพาเวอร์ บาย, บีทูเอส, ซู เปอร์ สปอร์ ต, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิ ศ ดี โ ปท์ (franchise), มาร์ ซ แอนด์ สเปนเซอร์ (franchise), วัต สัน (joint venture), มูจิ
(franchise) เป็ นต้ น
2) CMG ดํ าเนินธุ ร กิ จ นํ าเข้ า ผลิ ต จั ด จํ า หน่ าย และขายสิน ค้ าอุ ป โภคและบริ โ ภคทั ง้ ที่ เ ป็ น International Brands และ House Brands
ประกอบด้ วย
2.1) กลุ่มเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่ งกาย เช่ น 5cm, Benetton, Dorothy Perkins, Energie, Evoluzine, Hush Puppies, FCUK, G2000, izzue,
Jockey, Lee, Miss Selfridge, Wrangler, Topshop Topman, Sasch เป็ นต้ น
2.2) กลุม่ เครื่องสําอาง เช่น CLARINS, Elizabeth Arden, Laura Mercier, PAYOT, H2O+ เป็ นต้ น
2.3) กลุม่ นาฬกิ า เช่น Guess, Casio, Marc Ecko, Nautica เป็ นต้ น
2.4) กลุม่ สินค้ าเบ็ดเตล็ด เช่น Samsonite, Pentax, Prince, Casio, Kawai เป็ นต้ น
3) CHR ดําเนินธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
4) CRG ดําเนินธุร กิ จ อาหาร โดยมีแบรนด์ ธุ ร กิ จ หลากหลายรู ป แบบ เช่ น Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Beard Papa’s,
Chabuton, Cold Stone Creamery, RYU Shabu Shabu, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace เป็ นต้ น

2. ค่าใช้ จ่ายทีจ่ ่ายให้กบั กิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายในการเช่าพืน้ ที่ในศูนย์การค้ า ค่าเช่าที่ดิน และค่าใช้ จ่าย
ในการบริหารงาน โดยในปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายทีจ่ ่ายให้กบั กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกันจํานวน 549 ล้ านบาท
ความจําเป็ นและสมเหตุสมผลของรายการ
- การเช่าทีด่ ินจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน โครงการของบริ ษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้ าขึน้ มาบนที่ดินแปลงเดียวกัน
กับโครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจ ารณาจากการส่งเสริ ม ความได้ เปรี ยบทางการตลาด และขนาดโครงการที่
เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาโครงการขึ ้นมาบนทีด่ ินแปลงเดียวกันนันจะดํ
้
าเนินการโดยให้ บริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่งเป็ นผู้ซือ้ หรื อเช่า
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ทีด่ ินทังแปลงจากเจ้
้
าของที่ดิน และนําที่ดินให้ อีกบริ ษัทหนึ่งเช่าหรื อเช่าช่วงตามสัดส่วนพืน้ ที่ที่ต้องการในราคาทุนบวก
ดอกเบี ้ยทีเ่ กิดขึ ้นจริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าทีด่ ินจะได้ รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษัทฯ เป็ นประจํา
ทุกปี
- การเช่าพื ้นทีใ่ นศูนย์การค้ า ในบางโครงการที่บริ ษัทฯ มีการร่ วมลงทุนกับห้ างสรรพสินค้ าในกลุ่ม เซ็นทรัล อาคารจะถูก
แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ อาคารศูนย์การค้ าและอาคารห้างสรรพสินค้ า ซึ่งในบางกรณีบริ ษัทฯจะเข้ าไปเช่าพืน้ ที่ข นาดใหญ่จ าก
ส่วนอาคารห้างสรรพสินค้ าเพื่อพัฒนาเป็ นพื ้นทีข่ าย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนทีจ่ ะได้ รับเป็ นรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
เทียบกับต้ นทุนค่าเช่าพื ้นทีท่ บี่ ริ ษัทฯ ต้ องจ่ายให้ กับห้ างสรรพสินค้ าเป็ นหลัก ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้ เช่า
พื ้นทีข่ นาดใหญ่ตงแต่
ั ้ ขนตอนการออกแบบโครงการ
ั้
โดยใช้ หลักการเดียวกันกับกรณีที่บริ ษัทฯ ให้ เช่าพืน้ ที่ข นาดใหญ่แ ก่
กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพื ้นทีใ่ หญ่จะได้ รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษัทฯ เป็ น
ประจําทุกปี
- การว่าจ้ างกิจ การที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นที่ปรึ กษาทางธุร กิจ โดยการว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางธุร กิจ นัน้ บริ ษัทฯ จะพิจ ารณาจาก
ประสบการณ์ในการบริ หารงานด้ านการค้ าปลีก และความเข้ าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ เป็ น
สําคัญ โดยผลตอบแทนทีบ่ ริษัทฯ จ่ายให้แก่ทปี่ รึกษาทางธุร กิจ ซึ่งเป็ นกิจ การที่เกี่ยวข้ องกันนัน้ เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้
จริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ
- การทําประกันภัยกับบริษัททีเ่ กี่ยวข้ องกัน ซึ่งมีการกําหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรื อราคาเปรี ยบเทียบจากการ
เสนอราคาของนายหน้ าประกันทีม่ ีราคาและเงื่อนไขทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษัทมากทีส่ ุด โดยเปรี ยบเทียบราคาย้ อนหลังอย่าง
น้ อย 2 ปี ทังนี
้ ้ ในกรณีทไี่ ม่มีผ้ เู สนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทจะพิจารณาอนุมตั ิทาํ รายการในราคาเทียบเคียงกับปี ที่ผ่านมา
โดยขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการทําประกันและสภาวะตลาดด้ านการประกันในขณะนัน้
ลักษณะรายการค่าใช้ จ่ายทีจ่ ่ายให้กบั กิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
2.1 บริษัทฯ เช่าทีด่ ินจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพ าร์ ทเม้ นท์ส โตร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม CRC ที่มีกลุ่ม จิร าธิวฒ
ั น์เป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็ นทีต่ งศู
ั ้ นย์การค้ าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
2.2 บริษัทฯ เช่าช่วงทีด่ ินจาก บริษัท เซ็นทรัลพัทยา จํากัด บริษัทย่อยของ บริ ษัท บิ๊กซีซู เปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ที่มี
กลุ่มจิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็ นบุคคลธรรมดา) เพื่อเป็ นที่ตงั ้ ศูนย์การค้ าในโครงการ
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
2.3 บริษัทฯ เช่าพื ้นทีใ่ นอาคารบางส่วนของ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้ นท์สโตร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่มีกลุ่ม จิร าธิวฒ
ั น์เป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในโครงการ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และเซ็นทรัลพลาซา รัช ดา-พระราม 3
เพื่อนําพื ้นทีม่ าพัฒนาเป็ นพื ้นทีข่ ายเพิ่มเติมจากส่วนทีบ่ ริษัทฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าทีด่ ิน
2.4 บริษัทฯ เช่าช่วงทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กับ บริ ษัท เซ็นทรัล อินเตอร์ พ ัฒนา จํากัด
(“CID”) ซึ่งเป็ นบริษัททีม่ ีกลุ่มจิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้ าของกรรมสิทธิ์ทดี่ ินคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) โดย
เช่าช่วงเป็ นระยะเวลา 20 ปี สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายให้ แ ก่ CID
ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 16,178.32 ล้ านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้ รับการอนุม ัติจ ากผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
ส่วนได้ เสียในทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
2.5 บริษัทฯ ว่าจ้ างให้ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด (“HCDS”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม CRC ที่มีกลุ่ม จิร าธิวฒ
ั น์
ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็ นผู้บริหารและทีป่ รึกษาในการบริ หารงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต่างๆ รวมถึงการให้
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ข้ อแนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมการทีไ่ ม่มีส่วนได้ เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณา
แล้ วมีความเห็นว่าการให้บริการของ HCDS เป็ นประโยชน์ในการดําเนินธุร กิจ ของบริ ษัทฯ เนื่องจากประสบการณ์อัน
ยาวนาน และความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจค้ าปลีกเป็ นอย่างดีของ HCDS ประกอบกับ ราคาและเงื่อนไขที่ HCDS เสนอ
เรี ย กเก็ บค่ าบริ การมีค วามสมเหตุส มผล โดยรายละเอีย ดของรายการเป็ นไปตามสารสนเทศที่เ ปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
2.6 โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี (เดิม ชื่อ”โรงแรมเจริ ญ ศรี แ กรนด์โ ฮเต็ ล ”) ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ ซือ้ กิจ การมาพร้ อมกับโครงการ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เดิมชื่อ”ศูนย์การค้ าเจริญศรีพลาซา”) เมื่อปี 2552 บริ ษัทฯ ได้ มีการว่าจ้ าง บริ ษัท
โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม CHR ที่มีกลุ่ม จิร าธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็ นผู้
บริ ห ารงานโรงแรม โดยอัต ราค่ าบริ หารงานที่เ รี ยกเก็บ ระหว่า งกัน เป็ นไปตามราคาตลาด ที่มีเ งื่อ นไขการค้ าทั่วไป
เทียบเคียงได้ กบั การทํารายการกับบุคคลอื่น
2.7 บริษัทฯ มีการซื ้อสินค้ าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้ แ ก่ กลุ่ม CRC เช่น วัส ดุแ ละอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ,
กลุ่ม CHR เช่น บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่ม CRG เช่น อาหารและเครื่องดื่ม และ กิจ การอื่นๆ ที่มีบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ซึ่งการทํารายการระหว่างกัน
ดังกล่าวเป็ นไปเพื่อสนับสนุนรายการปกติธุร กิจ ของบริ ษัท ทีม่ ีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปเทียบเคียงได้ กับการทํารายการกับ
บุคคลอื่น และมีการปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างทีบ่ ริษัทฯ กําหนด โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2.8 บริษัทฯ ทําประกันภัยศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัย อันมีส าเหตุม าจาก อุบัติเหตุ อุบัติภ ัย
และภัยอื่น ๆ และมี การใช้ บ ริ การบริ ษัทนายหน้ าประกัน ภัยกับบริ ษัท ซี จี โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทที่มีกลุ่ ม
จิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. การกู้ยืมและการให้ก้ ยู ืมกับกิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
นโยบายการกู้ยมื และการให้ก้ ยู มื กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

รายการกู้ยืมและให้ ก้ ยู ืมทุกรายการจะต้ องอยู่ภายใต้ น โยบายการกู้ยืมและการให้ ก้ ูยืมกับกิ จการหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
-

กรณีการกู้ยืมและการให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อย (ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99)
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริ ษัทฯ ได้ ในกรณี ที่มีความต้ องการใช้ เงิน ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทย่อยสามารถให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทฯ ได้ หากบริ ษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ ในการ
ดําเนินงานและบริ ษัทฯ มีความต้ องการใช้ เงินกู้จากบริ ษั ท ย่อย โดยจะเปิ ดเป็ นบัญ ชีเดิน สะพัดระหว่า งกัน และ
จัดทําตัว๋ สัญญาใช้ เงินเป็ นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยเท่า กับอัตราดอกเบี ้ยถัว เฉลี่ย ของ
ตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัท โดยผู้อนุมตั ิรายการระหว่างกัน ได้ แก่ ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่สายงานการเงินและบัญชี และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ตามลําดับ
99.99)

กรณีการกู้ยืมและการให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทร่ วมค้ า (ซึ่งบริ ษั ท ถื อหุ้น ตั ้งแต่ร้ อยละ 50 แต่น้ อยกว่า ร้ อยละ

บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บริ ษัทร่ วมค้ าหาแหล่งเงินกู้ของตัวเอง เว้ นแต่กรณีที่มีความจําเป็ นเร่ งด่ว นในการ
ใช้ เงินบริ ษัทร่ วมค้ าจะกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมตั ิรายการจากรองกรรมการผู้จัดการ
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ใหญ่สายงาน การเงินและบัญชี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณ ะกรรมการบริ ษัท ตามลําดับ และมีการจัดทําตั๋ว
สัญญาใช้ เงินเป็ นหลักฐานในการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบีย้ อ้ างอิงกับอัตราดอกเบีย้ เงินให้ ก้ ูยืม แก่ลูกค้ าชัน้ ดี
ของธนาคาร
กรณี การกู้ ยืม และการให้ ก้ ูยื ม แก่บ ริ ษัทร่ วม (ซึ่งบริ ษัทถือ หุ้นน้ อ ยกว่า ร้ อยละ 50 หรื อ กิจ การและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกัน)
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายทีจ่ ะให้บริ ษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 หรื อกิจ การและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันกู้ยืมเงิน โดยภายใน 5 ปี ทผี่ ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการให้ก้ ยู ืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าร้ อยละ
50 รวมถึงกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ในขณะที่ตามระเบียบหากมีการให้ บริ ษัทร่ วมกู้ยืม เงิน การอนุม ัติทํารายการ
จะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจัดทําตัว๋ สัญญาใช้ เงินเป็ นหลักฐานการกู้ยืม ระหว่างกัน โดยคิด
อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ก้ ยู ืมแก่ลูกค้ าชันดี
้ ของธนาคาร
รายการกู้ยืมและให้ก้ ยู มื กับกิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2554
จํานวนเงิน
(1)
3.1 เงินกู้ยืม
1) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
4,478
2) เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วมค้ า
4
3.2 เงินให้ก้ ยู ืม(2)
1) เงินให้ก้ ยู ืมแก่บริษัทย่อย
15,761
2) เงินให้ก้ ยู ืมแก่บริษัทร่วมค้ า
-

หมายเหตุ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ :
(1)
เป็ นการกู้ยืมประเภทไม่มหี ลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนเมือ่ ทวงถาม คิดดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลีย่ ของตราสารหนี ้
ที่ออกโดยบริ ษัท
(2)
เป็ นการให้ ก้ ยู ื มประเภทไม่มหี ลักประกัน (ยกเว้ นเงินให้ ก้ ู ยืมแก่ บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา ขอนแก่ น จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อยที่ มี
หลักประกันเป็ นที่ดิน) และมีกําหนดชําระคื นเมือ่ ทวงถาม คิดดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลีย่ ของตราสารหนี ้ที่ ออกโดยบริ ษัท

4. การคํ ้าประกันหนี ้สินให้กบั กิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีนโยบายคํ ้าประกันให้แก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลักประกันเพื่อคํา้
ประกันหนี ้สินใดๆ ให้กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ จะคํา้ ประกันให้ ในฐานะบริ ษัทแม่เท่านัน้ และมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการคํา้
ประกันจากบริษัทนันๆ
้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระการคํ ้าประกันแก่บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน อยู่ 3 ประเภท ดังต่อไปนี ้
ประเภทภาระการคํ ้าประกัน
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
4.1 ภาระการคํ ้าประกันเงินกู้ให้กบั บริษัทย่อย
- กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
600
- บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช จํากัด
270
- บริษัท โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา บีช จํากัด
1,000
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด
800
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จํากัด
1,700
รวม
4,370
4.2 ภาระการคํ ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีให้กบั บริษัทย่อย
24(1)
4.3 ภาระการคํ ้าประกันวงเงินคํ ้าประกันสาธารณูปโภคของบริ ษัทย่อย
274
กับธนาคารพาณิชย์ไทย
หมายเหตุ :
(1)
ณ 31 ธันวาคม 2554 ไม่มภี าระหนี ้วงเงินเบิกเกินบัญชี

ขัน้ ตอนการอนุมัตทิ าํ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
การทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริษัทฯ นัน้ จะต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
ม ัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯเช่นเดียวกับการทําธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจ ารณาจากผู้มีอํานาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้ องในเรื่ องนัน้
โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการทํารายการจะต้ องทําหน้ าที่พิจ ารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุส มผลและเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็ นรายการทีก่ ระทํากับบุคคลภายนอก และการทําธุร กรรมเป็ นไป
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เพื่อให้การอนุมตั ิการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสและ
เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ อง บริษัทฯ กําหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุร กิจ ปกติที่มีการดําเนินการ
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปทีค่ ณะกรรมการกําหนด อยู่ในอํานาจของฝ่ ายจัดการในการพิจ ารณารายการ โดยให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ขันตอนการอนุ
้
มตั ิของบริษัทฯ ส่วนรายการประเภทอื่นๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีสํานักเลขานุการบริ ษัท
ช่วยกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และมีการรวบรวมและสรุ ปรายการที่เกี่ยวโยงกันให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็ นระยะๆ โดยบริษัทฯ ได้ มีการออกประกาศว่าด้ วยเรื่ อง “นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน”
และมีการสื่อสารให้ผ้ ทู เี่ กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายนําไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริหารจะต้ องลงนามรับรองทุกๆ สิน้ ปี ว่าในปี ที่ผ่านมาไม่มี
การทํารายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อหากมีก็ได้ ดําเนินการตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากสํานักตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และผู้ส อบ
บัญชี เพื่อให้มนั่ ใจได้ วา่ บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ อง
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
เนื่องจากการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เป็ นรายการค้ าที่เกิดขึน้ ตามปกติธุร กิจ ดังนัน้ การทํา
ธุรกรรมกับกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันจึงมีแนวโน้ มที่จะเกิดขึน้ อีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเกี่ยวกับการ
พัฒนาศูนย์การค้ าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็ นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริ มให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ประสบความสําเร็ จและเป็ น
ผู้นําในตลาดตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั ทังนี
้ ้ นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปี ที่ผ่านมาคือ
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ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปและยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุม ัติเงื่อนไข
การค้ าทัว่ ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้ อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่ งใสในการประกอบ
ธุรกิจ และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้กบั ผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. การพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
*** เป็ นหลักการทีเ่ ปิ ดเผยและถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ บริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 ***
การพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าให้ครบวงจร จําเป็ นต้ องมีองค์ประกอบทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ ของบริ ษัท มีความแข็งแกร่ ง
มากขึ ้น ซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับบริษัท ได้ แก่ ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า ธุร กิจ ค้ าปลีกต่างๆ และธุร กิจ
โรงแรม เป็ นต้ น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน และมี Brand ทีแ่ ข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ
ของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ ้น เป็ นการเพิ่มมูลค่าแก่บริ ษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทังนี
้ ้ การ
พัฒนาโครงการศูนย์การค้ าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มีลกั ษณะดังนี ้
1.1 การ ซื ้อ/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าทีด่ ิน
หลักการ : บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซื ้อหรือเช่าทีด่ ินจากบุคคลภายนอก เพื่อนํามาพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าร่ วมกับธุร กิจ ของ
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งซื ้อหรือเช่าทีด่ ินทังแปลงจากเจ้
้
าของทีด่ ิน เมื่อออกแบบโครงการแล้ วเสร็ จ บริ ษัทที่เป็ น
ผู้ซื ้อหรือเช่าทีด่ ินจะขายหรือให้เช่าทีด่ ินให้อีกบริษัทหนึ่ง ตามสัดส่วนพืน้ ที่ที่แ ต่ล ะบริ ษัทใช้ พ ัฒนาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ ายต่าง
รับผิดชอบค่าทีด่ ินในส่วนของตนเอง)
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาทุนบวกต้ นทุนของเงินลงทุน
1.2 การก่อสร้ างอาคารศูนย์การค้ า กับอาคารห้างสรรพสินค้ า หรือ BU ต่างๆ
หลักการ : แต่ละฝ่ ายเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินส่วนทีอ่ าคารของตนตังอยู
้ ่ ดังนัน้ ต่างฝ่ ายต่างรับผิดชอบค่าก่อสร้ างอาคารในส่วน
ของตนเองด้ วย
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ต้ นทุนที่เกิดขึน้ จริ ง โดยมีวิศวกรที่ปรึ กษาโครงการอิส ระเป็ นผู้คํานวณค่าก่อสร้ างและงานระบบให้
เป็ นไปตามสัดส่วนพื ้นทีใ่ ช้ งานจริงอย่างยุติธรรม
1.3 การก่อสร้ างพื ้นทีร่ ่วม ได้ แก่ อาคารจอดรถ และพื ้นทีร่ อบนอกอาคารศูนย์การค้ า(Landscape)
หลักการ : - บริษัทเป็ นเจ้ าของสิทธิอาคารทีจ่ อดรถ และพื ้นทีร่ อบนอกอาคารศูนย์การค้ า โดยบริ ษัทจะรับผิดชอบต้ นทุนพืน้ ที่ส่วน
ร่วมทังหมด
้
โดยถือเป็ นการบริการให้แก่ลูกค้ าทีม่ าเช่าพื ้นทีศ่ ูนย์การค้ า
- ห้างสรรพสินค้ า หรือ BU ต่างๆ จะช่วยออกค่าก่อสร้ างตามแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1) อาคารทีจ่ อดรถ : ช่วยออกค่าก่อสร้ างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของค่าก่อสร้ างในส่วนที่ห้างสรรพสินค้ า และ BU
ต่างๆ ต้ องจัดให้มีตามกฎหมาย
2) พื ้นทีร่ ่วม : ช่วยออกค่าก่อสร้ างตามสัดส่วนของพื ้นทีท่ งหมด
ั้
(Gross Area)
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ต้ นทุนทีเ่ กิดขึ ้นจริง โดยมีวศิ วกรทีป่ รึกษาโครงการอิสระเป็ นผู้คํานวณค่าก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามสัดส่วน
พื ้นทีใ่ ช้ งานจริงอย่างยุติธรรม
1.4 การเช่าหรือให้เช่าพื ้นทีใ่ หญ่ในโครงการศูนย์การค้ า
หลักการ : บริษัทอาจมีการเช่าหรือให้เช่าพื ้นทีใ่ หญ่ กับห้างสรรพสินค้ า หรือ BU ต่างๆ ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้ เช่าพืน้ ที่
ขนาดใหญ่ตงแต่
ั ้ ขนตอนการออกแบบโครงการ
ั้
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ต้ นทุนค่าทีด่ ินและค่าก่อสร้ าง รวมต้ นทุนของเงินลงทุน และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
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2. การคิดค่าเช่าพื ้นที่ ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค
หลักการ : การคิดราคาค่าเช่าพื ้นทีร่ ะยะสัน้ หรือค่าเช่าพื ้นทีร่ ะยะยาว การคิดค่าบริ การร่ วม และ ค่าสาธารณูปโภค จากร้ านค้ าที่เป็ น
ของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงทีม่ าเช่าพื ้นทีศ่ ูนย์การค้ า หรือพื ้นทีเ่ ช่าในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ของบริ ษัท จะกําหนดราคาโดย
ใช้ หลักการเทียบเคียงกับการกําหนดราคาพื ้นทีส่ ําหรับลูกค้ าชัน้ ดี โดยพิจ ารณาถึงทําเลที่ตงั ้ ขนาดพืน้ ที่ รู ปแบบการเช่า ระยะเวลา
การเช่า ประเภทของการเช่า ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะได้ รับนอกจากราคาค่าเช่า ค่าบริ การร่ วม และค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบนั
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : กําหนดราคาโดยใช้ หลักการเทียบเคียงกับการกําหนดราคาพื ้นทีส่ ําหรับลูกค้ าชันดี
้
“ลูกค้ าชันดี
้ ” หมายถึง ลูกค้ าทีม่ ีศกั ยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพืน้ ที่จํานวนมาก หรื อมีการเช่าพืน้ ที่ในหลายโครงการ และมีส่วน
สนับสนุนทังทางตรงและทางอ้
้
อมให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จ
เนื่องด้ วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับบริษัทหลากหลายประเภทและอาจมีการทํารายการระหว่างกัน ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัท กลุ่มเซ็นทรัลเป็ นพันธมิตรทางการค้ าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความสําเร็ จ ใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทมายาวนาน ดังนัน้ บริษัทจึงยังคงมีการทํารายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยในการพิจ ารณาเกี่ยวกับ
เรื่องราคาและเงื่อนไข บริษัทยังคงคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็ นสําคัญ
3. การเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
“ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน” ได้ แก่ ค่าเบี ้ยประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ ม การขาย ค่าธรรมเนียมคํา้ ประกัน
และค่าบริการต่างๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผู้เช่าพื ้นที่
หลักการ : ในการดําเนินการบริ หารสินทรัพ ย์จ ะมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานเกิดขึน้ ซึ่งโดยปกติธุร กิจ บริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
เหล่านี ้โดยคํานวณจาก ต้ นทุนทีเ่ กิดขึ ้นจริงในการดําเนินงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ อัตราที่เรี ยกเก็บจะขึน้ อยู่กับประเภทของการเช่า และ
ลักษณะการเช่าพื ้นทีซ่ ึ่งอัตราทีเ่ รียกเก็บเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้ าทัว่ ไป
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ต้ นทุนทีเ่ กิดขึ ้นจริง
4. การทําประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุ่ม
หลักการ : ให้ ข้ อมูล ที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้ วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้ าประกันแต่ล ะราย โดยมี
คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกบริษัทนายหน้ าประกัน ซึ่งในขันตอนการพิ
้
จารณาคัดเลือกจะต้ องไม่มีกรรมการหรื อผู้บริ หารของ
บริษัททีม่ ีส่วนได้ เสียและเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกันเข้ าร่วมพิจารณา
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรี ยบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้ าประกันที่มีร าคาและเงื่อนไขที่เป็ น
ประโยชน์กบั บริษัทมากทีส่ ุด โดยเปรียบเทียบราคาย้ อนหลังอย่างน้ อย 2 ปี ทังนี
้ ้ ในกรณีทไี่ ม่มีผ้ เู สนอราคาเปรี ยบเทียบ บริ ษัทจะต้ อง
พิจารณาอนุมตั ิทาํ รายการในราคาเทียบเคียงกับปี ทผี่ ่านมา โดยขึน้ อยู่กับเงื่อนไขการทําประกันและสภาวะตลาดด้ านการประกันใน
ขณะนัน้
5. การจัดซื ้อ-จัดจ้ าง
“การจัดซื ้อ” หมายถึง การจัดซื ้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือสินค้ า รวมทังการเช่
้
าและเช่าซื ้อ
“การจัดจ้ าง” หมายถึง การว่าจ้ างผู้ข าย ผู้ผ ลิต ผู้รับเหมาหรื อผู้จ ัดทํา ดําเนินการผลิต จัดทํา จัดการ จัดประกอบหรื อ
ก่อสร้ าง ตังแต่
้ เริ่มต้ นจนเสร็จสิ ้นเป็ นชิ ้นงาน รวมทังการให้
้
บริการต่างๆ การจ้ างเหมาบริการและการขนส่ง
ทังนี
้ ้ให้หมายความรวมถึงการจัดซื ้อพัสดุ หรือจัดจ้ างผู้รับเหมาเข้ าก่อสร้ างอาคารและติดตัง้ อุปกรณ์ส่วนควบ สําหรับงาน
บริหารโครงการก่อสร้ างด้ วย
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หลักการ : ปฏิบตั ิตามระเบียบและวิธีการจัดซื ้อ-จัดจ้ างของบริษัท ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ข าย หรื อผู้รับเหมา จะดําเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ตามนโยบายการจัดซือ้ -จัดจ้ างที่กําหนดไว้ โดยในขัน้ ตอนการพิจ ารณาคัดเลือก
จะต้ องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัททีม่ ีส่วนได้ เสียและเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกันเข้ าร่วมพิจารณา
การกําหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทีม่ ีราคาและเงื่อนไขที่เป็ น
ประโยชน์กบั บริษัทมากทีส่ ุด
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญ ชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ ดุล ยพินิจ อย่าง
ระมัดระวังและประมาณการทีด่ ีทสี่ ุดในการจัดทํา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ จดั ให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในทีม่ ีประสิทธิผล เพื่อให้ ม ั่นใจได้ อย่างมีเหตุผ ลว่าการ
บันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอทีจ่ ะดํารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพ ย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้ แ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วย
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหารเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม ภายใน และความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี ้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ และสามารถสร้ างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผ ลต่อความเชื่อถือได้ ข องงบการเงินรวมของบริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

( นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์ )
ประธานกรรมการ

( นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ )
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้าได้ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผู้บริ หารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของข้ อมูลในงบการเงินเหล่านี ้ ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก
ผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้า
ข้ าพเจ้าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งกําหนดให้ ข้าพเจ้ าต้ องวางแผนและ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้ อมูลทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั ้งที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เป็ นสาระสําคัญซึ่งผู้บริหารเป็ นผู้จดั ทําขึ ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้ าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ ข้อสรุปทีเ่ ป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของข้ าพเจ้า
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ข้ าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้ นนี ้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2 และ 3 กิจการได้ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ ปรับปรุงใหม่แล้ ว

(นายวิเชียร ธรรมตระกูล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3183
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2555
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

(ปรั บปรุ งใหม่)
จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,734,554,683

3.4

771,564,294

1.4

833,058,059

1.3

เงินลงทุนชั่วคราว

806,457,963

1.6

860,706,639

1.6

111,556,736

0.2

ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ

480,934,773

0.9

653,490,441

1.2

881,244,960

1.4

ลูกหนี ้อื่น

915,225,909

1.8

1,479,162,764

2.7

1,466,528,589

2.3

3,937,173,328

7.7

3,764,924,138

7.0

3,292,388,344

5.1

2,617,779,664

5.1

2,684,149,680

5.0

2,714,169,875

4.2

-

0.0

0.0

-

0.0

1,895,194

0.0

1,000,000

0.0

2,242,050

0.0

931,661,030

1.8

1,100,982,528

2.0

948,028,472

1.5

29,954,910,170

55.6

40,742,772,653

63.6

2,354,350,706

4.4

2,423,240,406

3.8

13,548,745,499

25.2

13,477,545,678

21.0

460,338,331

0.9

458,777,499

0.7

46,958,276,592

92.3 50,104,476,914

93.0

60,766,776,633

94.9

50,895,449,920

100.0 53,869,401,052

100.0

รวมสินทรัพย์ หมุ น เวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกั น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ

42,876,530,628

84.2

สิทธิการเช่า
สินทรั พย์อื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุ นเวียน
รวมสินทรัพย์

530,410,076
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1.0

-

64,059,164,977 100.0

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

(ปรั บปรุ งใหม่)
จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า

6,936,380

0.0

5,988,668

0.0

6,212,319

0.0

เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้ องกัน

3,557,977

0.0

3,686,885

0.0

3,815,441

0.0

1,809,847,200

3.6

2,989,927,200

5.6

6,479,917,200

10.1

390,338,640

0.8

413,758,958

0.8

426,171,727

0.7

เงินกู้ยืมระยะสั ้นอื่น

-

0.0

1,100,000,000

2.0

500,000,000

0.8

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

188,499,951

0.4

352,419,087

0.7

315,041,898

0.5

เจ้ าหนี ้ผู้รับเหมาก่อสร้ าง

1,483,141,249

2.9

2,319,078,941

4.3

2,832,830,633

4.4

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

2,669,526,501

5.2

2,656,778,353

4.9

4,499,378,266

7.0

6,582,812,898

12.9

9,841,638,092

18.3

15,063,367,484

23.5

18,429,307

0.0

-

-

-

-

14,859,598,600

29.2

14,994,681,400

27.8

18,264,764,200

28.5

852,343,454

1.7

438,584,496

0.8

219,292,248

0.3

1,812,014,337

3.6

1,686,869,229

3.1

1,030,884,865

1.6

-

0.0

94,270,418

0.2

110,267,656

0.2

รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรั บ ล่วงหน้ า

4,744,359,332

9.3

4,547,138,239

8.4

5,023,634,632

7.8

เงินมัดจํารั บจากลูกค้ า

2,994,670,366

5.9

3,340,313,554

6.2

3,890,619,901

6.1

23,119,446

0.0

8,156,688

0.0

8,156,688

0.0

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

25,304,534,842

49.7

25,110,014,024

46.6

28,547,620,190

44.6

รวมหนีส้ ิน

31,887,347,740

62.7

34,951,652,116

64.9

43,610,987,674

68.1

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ ถึงกํ าหนดชํ าระใน 1 ปี
ส่วนของเจ้ าหนี ส้ ทิ ธิการเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อ งกั น
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
เจ้ าหนี ้สิทธิ การเช่า
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

เงินคํ ้าประกันสิทธิการเช่า
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

(ปรั บปรุ งใหม่)
จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

3.4

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน*
หุ้นทั ง้ หมดชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้ น
องค์ ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

2,178,816,000
2,178,816,000

4.3

2,178,816,000
2,178,816,000

4.0

2,178,816,000
2,178,816,000

2,007,565,850

3.9

2,007,565,850

3.7

2,007,565,850

3.1

( 54,371,775)

(0.1)

( 51,119,281)

(0.1)

( 51,785,457)

(0.1)

217,881,600

0.4

217,881,600

0.4

217,881,600

0.3

14,321,958,195

28.1

14,121,582,338

26.2

15,610,308,220

24.4

334,705,064

0.7

443,022,429

0.8

485,391,090

0.8

19,008,102,180

37.3

18,917,748,936

35.1

20,448,177,303

31.9

50,895,449,920

100.0

53,869,401,052

100.0

กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารอง
ยังไม่ได้ จัดสรร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ : *ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2554 ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น มูลค่ า 1 บาท/หุ้น
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64,059,164,977 100.0

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสมที่ยังไม่ ได้ จัดสรร
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

(ปรั บปรุ งใหม่)
จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

10,178,472,953

64.8

9,822,418,845

82.7

10,853,186,856

83.5

รายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

639,429,377

4.1

550,031,151

4.6

632,055,887

4.9

รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม

116,354,234

0.7

157,451,438

1.3

465,487,450

3.6

27,337,490
60,000

0.2
0.0

225,813,760
-

1.9
0.0

47,847,220
-

0.4
0.0

กําไรจากการให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

3,206,941,795

20.4

-

0.0

-

0.0

รายได้ อื่น

1,545,333,116

9.8

1,116,863,333

9.4

1,001,987,143

7.7

15,713,928,965 100.0

11,872,578,527

100.0

รายได้
รายได้ ค่าเช่าและบริการ

ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ เงินปั นผล

รวมรายได้

13,000,564,556 100.0

ต้นทุนและค่ าใช้จ่าย
ต้ นทุนการเช่าและบริการ

6,118,078,147

38.9

6,386,877,147

53.8

7,050,228,517

54.2

ต้ นทุนอาหารและเครื่ อ งดื่ม

532,865,367

3.4

470,518,680

4.0

541,348,043

4.2

ต้ นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

45,734,339

0.3

67,079,971

0.6

191,869,660

1.5

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร

2,073,628,434

13.2

2,099,032,367

17.7

2,410,124,016

18.5

-

0.0

775,000,003

6.5

-

0.00

8,770,306,287

55.8

9,798,508,168

82.5

10,193,570,236

78.4

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการ
ร่ วมค้ า
และบริ ษัทร่ วมตามวิธีส่วนได้ ส่วนเสีย

6,943,622,678

44.2

2,074,070,359

17.5

2,806,994,320

21.6

450,541,657

2.9

475,122,927

4.0

497,549,722

3.8

ต้ นทุนทางการเงิน

( 745,180,448)

(4.7)

( 688,289,917)

(5.8)

( 874,265,603)

(6.7)

( 1,699,258,405) (10.8)

( 722,836,310)

(6.1)

( 354,479,196)

(2.7)

ขาดทุ นจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
รวมต้นทุน และค่ าใช้ จ่าย

ภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน) ก่ อนส่ วนของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
(กําไร)ขาดทุ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในบริษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรั บปี

4,949,725,482

31.5

1,138,067,059

9.6

2,075,799,243

16.0

1,897,933

0.0

( 13,201,153)

(0.1)

( 17,675,889)

(0.1)

4,951,623,415

32

1,124,865,906

9.5

2,058,123,354

15.8
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

(ปรั บปรุ งใหม่)
จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ

1,636

( 3,453,119)

1,703,612

2,786,943

-

1,705,248

( 666,176)

4,949,725,482

1,139,772,307

2,075,133,067

( 13,201,153)

( 17,675,889)

4,949,725,482

1,126,571,154

2,057,457,178

10,089,338,299

14,321,958,195

14,121,582,338

การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อ ย
(กําไร)ขาดทุ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในบริษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรต้ นปี
การเปลีย่ นแปลงนโยบายบั ญชี*

( 61,576,985)

การเปลีย่ นแปลงในส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย

( 24,692,772)

เงินปั นผลจ่าย

( 719,003,519)

( 1,263,664,778)

( 544,704,700)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรั บปี

4,951,623,415

1,124,865,906

2,058,123,354

14,321,958,195

14,121,582,338

15,610,308,220

2.27

0.52

0.94

กําไรสะสมที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรรสิน้ ปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุ้น ขั้น พืน้ ฐาน
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%

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

จํานวนเงิน

%

(ปรั บปรุ งใหม่)
จํานวนเงิน
%

4,949,725,482

88.8

1,138,067,059

29.0

2,075,799,243

26.8

1,757,854,771

31.5

2,019,660,139

51.4

1,851,162,515

23.9

775,000,003

19.7

จํานวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ สาํ หรั บปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคา
ขาดทุ นจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
กลับรายการค่าเผือ่ จากการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า

0.0
( 187,015,215)

( 2.4)

352,334,611

6.3

336,578,890

8.6

1,096,771,914

14.1

( 66,072,149)

( 1.2)

-

-

-

-

( 60,000)

0.0

( 90,000)

0.0

( 110,000)

0.0

ดอกเบี ้ยรับ

( 27,337,490)

( 0.5)

( 225,723,760)

( 5.7)

( 47,737,220)

( 0.6)

ต้ นทุนทางการเงิน

745,180,448

13.4

688,289,917

17.5

874,265,603

11.3

1,114,242

0.0

56,337

0.0

6,377,921

0.1

กลับรายการสํารองค่ าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ

-

-

( 162,739,322)

( 4.1)

-

-

กลับรายการสํารองการคํ า้ ประกัน

-

-

( 16,227,793)

( 0.4)

-

-

( 14,436,500)

( 0.3)

( 1,213,944)

( 0.0)

461,571

0.0

( 3,206,941,795)

( 57.5)

-

-

-

-

( 405,113,000)

( 7.3)

( 328,662,622)

( 8.4)

( 547,810,134)

( 7.1)

-

-

15,404,770

0.4

16,688,045

0.2

( 450,541,657)

( 8.1)

( 475,122,927)

( 12.1)

( 497,549,722)

( 6.4)

( 10,013,552)

( 0.2)

-

-

-

-

-

-

-

32,769,960

0.4

( 22,151,209)

( 0.3)

ของผู้ถูกซื ้อที่สูงกว่าราคาทุ น
รายได้ เงินปั นผล

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

(กําไร) ขาดทุ นจากการขายสินทรัพย์
กําไรจากการให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รั บรู้ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรับ ล่วงหน้ า
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
คํ ้าประกันสิทธิการเช่า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยังไม่เกิด ขึ ้นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าเครื่อ งมือทางการเงิน
ภาษี เงินได้

-

1,699,258,405

30.5

722,836,310

18.4

354,479,196

4.6

5,324,951,816

95.5

4,486,113,057

114.1

5,006,402,468

64.5

54,546,021

1.0

( 172,612,005)

( 4.4)

( 234,132,441)

( 3.0)

301,305,926

5.4

( 572,621,458)

( 14.6)

44,878,213

0.6

( 203,267,921)

( 3.6)

173,006,102

4.4

6,271,633

0.1

( 46,388,893)

( 0.8)

( 947,712)

( 0.0)

223,651

0.0

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนีก้ ารค้ า
สินทรั พย์ หมุนเวียนอื่น
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2552
จํานวนเงิน

ปี 2553
(ปรั บปรุ งใหม่)
จํานวนเงิน
%

%

ค่าใช้ จ่ายจากสํารองการคํา้ ประกัน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่ น

604,522,995

รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรับ ล่วงหน้ า
เงินมัดจํารั บจากลูกค้ า

ปี 2554
จํานวนเงิน

%

( 14,737,207)

( 0.4)

-

-

10.8

406,227,022

10.3

2,253,534,595

29.1

332,280,705

6.0

131,441,529

3.3

1,024,306,527

13.2

853,958,014

15.3

842,480,424

21.4

1,651,675,375

21.3

เงินมัดจํารับจ่ายคืนลูกค้ า

( 716,995,859.0)

( 12.9)

( 496,837,236)

( 12.6)

( 1,101,369,028)

( 14.2)

เงินคํ ้าประกันสิทธิการเช่า

-

-

( 14,962,759)

( 0.4)

-

-

( 7,639,833)

( 0.2)

( 690,807.0)

จ่ายคืนผลประโยชน์ ของพนักงาน
จ่ายภาษี เงินได้

( 927,876,608.0)

( 16.6)

( 828,455,284)

( 21.1)

( 894,886,693)

( 11.5)

5,577,036,196

100.0

3,930,454,640

100.0

7,756,213,493

100.0

รั บดอกเบี ้ย
รั บเงินปั นผล

19,700,235
354,325,421

( 0.2)
( 4.2)

131,474,006
408,842,911

( 2.4)
( 7.6)

41,170,161
467,639,528

( 0.3)
( 3.8)

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ ้น)

459,125,623

( 5.4)

( 51,649,871)

1.0

751,936,845

( 6.0)

( 811,066,986)

9.6

-

-

( 1,242,050)

0.0

ส่วนเกิ นทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน

( 54,371,775)

0.6

-

-

-

-

ออกหุ้นสามัญ

285,348,188

( 3.4)

12,391,778

( 0.2)

-

-

รั บชําระคืนเงินให้ ก้ ยู ืมจากกิจ การที่เกี่ ยวข้ องกัน
ซื ้ออาคารและอุปกรณ์

( 7,553,840,633)

89

162,739,322
( 4,908,541,818)

( 3.0)
90.7

( 10,544,228,997)

84.8

สิทธิการเช่า

( 1,043,952,784)

12.3

( 775,590)

0.0

( 1,927,015,144)

15.5

ขายอุปกรณ์

707,482,805

( 8.3)

102,082,316

( 1.9)

583,282,899

( 4.7)

( 851,814,659)

10.0

( 879,389,074)

16.2

( 1,601,627,544)

12.9

( 390,338,640)

7.2

( 206,879,479)

1.7

( 5,413,164,660)

100.0

( 12,436,963,781)

100.0

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื ้อตราสารทุนและหน่วยลงทุน

เจ้ าหนี ้ค่าก่ อสร้ างลดลง
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

( 8,489,064,565)

100.0
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

(ปรั บปรุ งใหม่)
จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจั ดหาเงิน
จ่ายดอกเบี ้ย

( 790,424,173.0)

( 35.3)

( 690,847,876)

( 132.9)

( 869,495,190)

( 18.3)

-

-

-

-

-

-

95,000,000

4.2

63,762,896

12.27

-

-

เงินสดรับจากการกู้ยืม

9,570,000,000

427.4

5,700,000,000

1096.75

27,850,000,000

586.8

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ อ งกัน

( 235,730,360)

( 10.5)

( 191,800)

-

-

-

( 9,345,659,940)

( 417.4)

( 3,284,837,200)

( 632.0)

( 21,689,927,200)

( 457.0)

( 1,179,641)

( 0.2)

( 269,747)

( 0.0)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ ยวข้ องกัน

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม
จ่ายชําระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

( 544,930)

-

จ่ายเงินปั นผล

( 733,471,807)

( 32.8)

( 1,266,988,384)

( 243.8)

( 544,610,691)

( 11.5)

เงินสดรั บจากการให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

4,252,318,363

189.9

-

-

-

-

ซื ้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

( 572,250,000)

( 25.6)

-

-

-

-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2,239,237,153

100.0

519,717,995

100.0

4,745,697,172

100.0

ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่ า
หน่วยงานต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง)
เพิ่มขึน้
- สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

( 672,791,216)
2,407,345,899
1,734,554,683

0
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1,636

( 3,453,119)

( 962,990,389)
1,734,554,683
771,564,294

61,493,765
771,564,294
833,058,059

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
รายการที่ไม่ กระทบเงินสด
บริษัทมีหนีส้ นิ คงค้ างจากการก่อ สร้ างโครงการระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนเงินประมาณ 569.8 ล้ านบาท
(2553: 36.1 ล้านบาท)
กลุม่ บริ ษัทมีหนีส้ นิ คงค้ างจากการก่อสร้ างโครงการระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวนเงินประมาณ 2,126.1 ล้ านบาท
(2553: 1,720.9 ล้านบาท)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) และ บริษัทย่ อย
ณ 31 ธันวาคม

2551

2552

2553

2554

LIQUIDITY RATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.65

0.60

0.38

0.22

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.50

0.46

0.23

0.12

20.34

24.53

20.26

16.27

18

15

18

22

อัตรากําไรขั ้นต้ น (%)

47.26%

43.03%

39.19%

39.03%

อัตรากําไรสุทธิ (%)

22.02%

18.74%

13.03%

14.06%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (1) (%)

15.89%

29.85%

6.06%

10.71%

5.40%

10.46%

2.15%

3.49%

อัตราส่วนหนี ้สินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น

1.89

1.68

1.85

2.13

อัตราส่วนหนี ้สินที่มภี าระดอกเบี ้ยสุทธิต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (2) (เท่า)

0.84

0.74

0.92

1.19

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

33%

26%

48%

39%

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ าถั วเฉลี่ย (เท่ า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
PROFITABILITY RATIO

EFFICIENCY RATIO
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (%)
FINANCIAL POLICY RATIO

หมายเหตุ: (1) อัตราผลตอบแทนของผู้ถอื หุ้นไม่รวมส่วนของผู้ถอื หุ้นส่วนน้ อยในบริษัทย่อย
(2) หนีสิ้ นทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ไม่รวมเงินกู้ยมื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ อง
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วิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน


ภาพรวมผลการดําเนินงาน

ภาวการณ์ค้าปลีกของไทยในปี 2554 ในช่วง 3 ไตรมาสแรก มีการขยายตัวดี โดยเกิดจากแรงหนุนของอุปสงค์
ภายในประเทศเป็ นหลัก แต่เกิดการชะลอตัวในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อทุ กั ภัยครัง้ ร้ ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบ
ให้ ยอดการจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคภายในประเทศลดลง และยังส่งผลให้ ศนู ย์การค้า ห้างสรรพสินค้ า และร้ านค้ า
จํานวนมาก ต้ องปิ ดให้ บริ การเป็ นการชัว่ คราว เช่นเดียวกับศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารงานของ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า (พื ้นที่ค้าปลีกส่วนหนึ่งและอาคารสํานักงานทั ้ง 2
อาคาร เป็ นทรัพย์สินภายใต้กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท หรื อ “CPNRF”), ศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว ที่ต้องปิ ดให้ บริ การชัว่ คราวเนื่องจากความไม่
สะดวกในการเดินทางเข้าออกและเพื่อเหตุผลด้ านความปลอดภัยของทรัพย์สนิ และสวัสดิภาพของพนักงาน แต่อย่างไรก็
ตาม ไม่เกิดสภาพความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สนิ ของทั ้ง 3 โครงการ นอกจากนี ้การขยายโครงการใหม่ยงั คง
เป็ นไปตามแผนงาน โดยมีการเปิ ดให้ บริ การศูนย์การค้ าใหม่จํานวน 3 ศูนย์การค้ าในปี 2554 ได้ แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงราย, ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
โดยบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานประจําปี 2554 โดยบริ ษั ท ฯ มีร ายได้ ร วม 12,953 ล้ า นบาท เพิ่มขึ ้น 11% จากปี ก่ อน
และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 2,058 ล้ านบาท เติบโต 83% จากปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานประจําปี 2554 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมามีสาเหตุหลัก คือ
1) การปิ ดให้ บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่าเดือนเมษายน – กันยายน 2553 เนื่องจากการชุมนุมทาง
การเมือง ในพื ้นที่ใกล้ เคียงและเพื่อทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (ดูรายละเอียดในคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาสที่ 2 ปี 2553)
2) การปิ ดให้ บริ ก ารศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ าว เพื่อทํา การปรั บปรุ งระหว่า งเดือน กุมภาพัน ธ์ –
สิงหาคม 2554
3) การปิ ดปรับปรุงโรงแรม เซ็นทารา แอนด์คอนเวนชัน่ อุดรธานี ระหว่างเดือนมิถนุ ายน – พฤศจิกายน 2554
นอกจากนี ้ งบการเงินประจําปี 2553 และปี 2554 ประกอบด้ วยรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจํา ดังนี ้
ปี 2553 :
1) ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 : รายได้ อื่นและดอกเบี ้ยรับ (หลังหักภาษี ) จํานวน 281 ล้ านบาท จากการกลับรายการหนี ้
สงสัยจะสูญ
2) ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 : ผลขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ (รายการที่มิใช่เงิน สด)
จํานวน 775 ล้ านบาท
3) ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 : รายได้ ชดเชยจากรัฐบาลสําหรับการปิ ดศูนย์การค้ าเซ็นทรั ล เวิล ด์ เนื่องจากเหตุก ารณ์
ชุมนุมทางการเมืองในบริ เวณใกล้ เคียง จํานวน 96 ล้ านบาท
4) ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 : ผลขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ (รายการที่มิใช่เงิน สด)
จํานวน 29 ล้ านบาท
11-14

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ปี 2554 :
1) ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 : รายได้ อื่นจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้ อยค่า จํานวน 187 ล้ านบาท
หากไม่นบั รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจําดังกล่าว บริ ษัทฯ มีร ายได้ ร วมสํา หรั บปี 2554 เติบโต 12% จากปี ก่ อน
เป็ นผลจากการเปิ ดโครงการใหม่ และจะมีกํ า ไรสุท ธิ เติบโต 21% จากปี ก่ อน จากการปรั บเพิ่มขึ ้นของค่า เช่า อย่า ง
ต่อเนื่อง และการบริ หารค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,737 ล้ านบาท และมีกําไรสุท ธิ เท่า กับ 692 ล้ า นบาท หากมิได้ น ับรวม
รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นประจํา บริ ษัทฯ จะมีรายได้ รวม และกําไรสุทธิ เติบโต 12% และ 30% เมื่อเทีย บกับไตรมาสก่ อน
จากการเปิ ดให้ บริ การอีกครัง้ ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว และการเปิ ดให้ บริ การของศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล
พลาซา พิษณุโลก
และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน หากไม่นบั รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจําดังกล่าว บริ ษัทฯ จะมีรายได้
รวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เติบโต 12% เป็ นผลหลังจากการเปิ ดโครงการใหม่แ ละการปรั บเพิ่มขึ ้นค่า เช่า พื ้นที่ใน
โครงการปั จจุบนั ประกอบกับรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ ในไตรมาส
ที่ 4 ลดลง 9% เนื่องจากอัตรากําไรที่ยงั ตํ่าอยู่ในช่วงแรกของการเปิ ดให้ บริ ก ารของโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา ประกอบกับ
เหตุการณ์นํ ้าท่วม ครัง้ ใหญ่ จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ จากลานกิจกรรมและพื ้นที่โปรโมชัน่ ในไตรมาสสุดท้ าย
อนึ่ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถื อหุ้น ซึ่งกํ า หนดจะจัดขึ ้นในวัน ที่ 27 เมษายน 2555 ให้ มีก าร
จ่ายเงินปั นผลจํานวน 0.37 บาทต่อหุ้น (จํานวนเงินรวม 806 ล้ านบาท) โดยเงิน ปั น ผลดังกล่า วคํา นวณจากอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลที่ 39% ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2554

ผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มีโครงการศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารงานรวม 18 โครงการ (10 โครงการอยู่ใน
เขตกรุงเทพฯและปริ มณฑล และ 8 โครงการในต่า งจังหวัด) อาคารสํา นัก งานรวม 7 โครงการ อาคารที่พัก อาศัย 2
โครงการ (รวม 62 ยูนิต) ซึ่งนับรวมโครงการที่สินทรัพย์บางส่วนได้ โอนไปยัง CPNRF แล้ ว แต่ย ังอยู่ภายใต้ ก ารบริ ห าร
ของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน นอกจากนี ้บริ ษัท ฯ ยังเป็ นเจ้ า ของโรงแรม 2 โครงการ (รวม
561 ห้ อง) โดยได้ ว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกที่มีความชํานาญให้ เป็ นผู้บริ หารงานแทน
แม้ ว่าอัตราการเช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จะลดลงชั่ว คราวระหว่า งการปรั บปรุ งของโครงการ แต่
อัตราการเช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ าของบริ ษั ท ฯ เฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2554 เท่า กับ 95% ไม่เปลี่ย นแปลงเมื่อเทีย บกับช่ว งเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ทั ้งนี ้เป็ นผลจากปั จจัยจากอัตราการเช่าพื ้นที่ที่ค่อนข้ างศูนย์ในศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
(ภายหลังการเปิ ดให้ บริ การอีกครัง้ ในเดือน สิงหาคม 2554) และศูนย์การค้ า ใหม่ 3 โครงการ คือ ศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล
พลาซา เชียงราย (เปิ ดให้ บริ การเมื่อเดือน มีนาคม 2554), ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก (เปิ ดให้ บริ การเมื่อเดือน
ตุลาคม 2554) และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (เปิ ดให้ บริ ก ารเมื่อเดือน ธัน วาคม 2554) สํา หรั บ
11-15

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ มีอตั ราการเช่า พื ้นที่ ณ สิ ้นปี 2554 เท่า กับ 90% ทั ้งนี ้ภายหลังจากการเปิ ดให้ บริ ก ารของ
ห้ างสรรพสินค้ าเซน เมื่อเดือน มกราคม 2555 ที่ผ่านมา อัตราการเช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ าแห่งนี ้จะกลับมาอยู่ในระดับ 98%
โครงการศูนย์การค้ าส่วนใหญ่มีการปรับขึ ้นค่าเช่า ได้ อย่า งต่อเนื่อง โดยผลกระทบจากอุท กภัย ครั ง้ ใหญ่ ที่ผ่า นมานั ้น
จํากัดอยู่เพียงบางพื ้นที่ และเป็ นผลกระทบในระยะสั ้นๆ หากไม่นบั รวมศูนย์การค้ าเซ็น ทรั ล เวิล ด์,ศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล
พลาซา ลาดพร้ าว และศูนย์การค้ าโครงการใหม่ท ั ้ง 3 โครงการแล้ ว ศูนย์การค้ าอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัทฯ
มีอตั ราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ยสุทธิเพิ่มขึ ้น 6.7% จากปี ก่อน
สําหรับอาคารสํานักงานของบริ ษัทฯ นั ้น มีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2554 อยู่ที่ 85% เป็ นผลจากอัตราการเช่า
พื ้นที่ของอาคารสํานักงานโครงการใหม่ยงั คงตํ่า คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งมีอตั ราการเช่าพื ้นที่
เท่ากับ 48% โดยพื ้นที่ว่างส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ปล่อยเช่า ให้ แก่ บริ ษัท ห้ างสรรพสิน ค้ า โรบิน สัน จํา กัด (มหาชน) ซึ่งอยู่
ระหว่างการตกแต่ง ซึ่งบริ ษัทฯ คาดว่าอัตราการเช่าพื ้นที่ของอาคารสํานักงานแห่งนี ้จะปรั บขึ ้นมาอยู่ที่ร ะดับไม่ตํ่า กว่า
95% ภายในกลางปี 2555 หลังจากผู้เช่าพื ้นที่รายใหญ่รายนี ้เข้ าพื ้นที่

สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน
รายได้ รวม
รายได้จากค่าเช่าและบริ การ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2554บริ ษัทฯ มีรายได้ จากค่าเช่าและบริ การจํานวน 3,023 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 12% จากไตรมาสที่ผ่านมา
จากการเปิ ดให้ บริ การอีกครัง้ ของศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ าว และการเปิ ดให้ บริ ก ารศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล
พลาซา พิษณุโลก และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และเมื่อเทีย บกับไตรมาสเดีย วกัน ของปี ก่ อน
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากค่าเช่าและบริ การ เพิ่มขึ ้น 13% จากโครงการใหม่ที่เปิ ดให้ บริ การในปี 2554 และจากการปรับขึ ้นค่า
เช่าของศูนย์การค้ าเดิม
แม้ ว่า บริ ษัทฯ จะสูญเสีย รายได้ ค่า เช่า และบริ ก าร จากศูนย์ก ารค้ า 2 โครงการ ที่บริ ษั ท ฯ เป็ นเจ้ า ของ จากการปิ ด
ให้ บริ การชัว่ คราวระหว่างเหตุการณ์นํ ้าท่วม และต้ องขาดรายได้ จากศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว ในระหว่า ง
การปิ ดปรับปรุงกว่า 6 เดือน แต่บริ ษัทฯ ยังคงมีรายได้ จากค่าเช่าและบริ การในปี 2554 เติบโต 11% จากปี ก่อน มาอยู่ที่
10,853 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุสําคัญ มาจาก
1) การปิ ดให้ บริ การศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็ นเวลานานกว่า 6 เดือน ในปี 2553
2) รายได้ ค่าเช่าและบริ การโครงการใหม่ที่เปิ ดให้ บริ การในปี 2554
3) ค่าเช่าพื ้นที่ของศูนย์การค้ าเดิม ซึ่งปรับเพิ่มขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง
รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับธุรกิจศูนย์อาหารนั ้น ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม เพิ่มขึ ้น 18% จากไตรมาส
ที่ผ่านมา ซึ่งมาจากรายได้ ของศูนย์อาหารใหม่ที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากศูนย์
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อาหารในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช แม้ ว่าพื ้นที่ศนู ย์อาหารที่ศนู ย์การค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ าวได้ ถ ูก
ปรับเปลี่ยนเป็ นพื ้นที่ค้าปลีกในระหว่างการปรับปรุงโครงการ แต่บริ ษัทฯ ยังคงมีรายได้ จากศูนย์อาหารในไตรมาสที่ 4 ปี
2554 เติบโต 27% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลเนื่องมาจากผลการดํา เนิน งานที่ดีขึ ้นของศูน ย์อาหารเดิม
ประกอบกับรายได้ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่เพิ่มเข้ ามาจากศูนย์อาหารใหม่ที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
สําหรับปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มจํา นวน เพิ่มขึ ้น 15% จากปี ก่ อน จากรายได้ ค่า อาหารและ
เครื่ องดื่มที่เพิ่มเข้ ามาจากศูน ย์อาหารใหม่ที่ศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา เชีย งราย และศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา
พิษณุโลก และผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องของศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
รายได้จากธุรกิ จโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมถือเป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจโรงแรม
จํานวน 128 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 28% จากไตรมาสที่ผ่านมา จากการกลับมาเปิ ดให้ บริ ก ารอีก ครั ง้ ของโรงแรมเซ็น ทารา
แอนด์ คอนเวนชัน่ อุดรธานี เมื่อกลางเดือนธันวาคม ปี 2554 ภายหลังการปิ ดปรับปรุง ประกอบกับอัตรารายได้ ห้ องพัก
ที่ปรับตัวสูงขึ ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
แม้ บริ ษัทฯ จะได้ รับรายได้ ไม่เต็มไตรมาสจากโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน่ อุดรธานี แต่รายได้ จากธุร กิ จโรงแรม
ของบริ ษัทฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ยังเติบโตถึง 142% เมื่อเปรี ยบเทียบไตรมาสเดียวกันกับของปี ก่อน จากการเปิ ด
โรงแรมฮิลตัน พัทยา เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553
สําหรับปี 2554 ถึงแม้ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน่ อุดรธานี จะปิ ดปรับปรุงกว่า 6 เดือน ในปี 2554 แต่บริ ษั ท ฯ
ยังคงมีรายได้ จากธุรกิจโรงแรม เติบโตถึง 196% จากปี ก่อน มาอยู่ที่ 465 ล้ านบาท จากรายได้ ที่เข้ ามาเต็มปี ของโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา
ต้ นทุนรวม
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้ นทุนค่าเช่าและบริ การ ได้ แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายของพนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี ้ยประกันภัย และภาษี โรงเรื อนของทรัพย์สินที่ครอบครองไว้ เพื่อหาผลประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่า
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและบริ การเท่ากับ 1,862 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3% จากไตรมาสก่ อน จาก
ต้ นทุนการดําเนินงานของศูนย์การค้ าใหม่และค่าเสื่อมราคาที่สงู ขึ ้นภายหลังการปรับปรุงศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ลาดพร้ าว
โดยเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ต้ นทุนค่าเช่าและบริ การของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น 14% จากต้ น ทุน การดํา เนิน งาน
ของศูนย์การค้ าใหม่และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มเข้ ามาจากงานปรับปรุงพื ้นที่ ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว และ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ (เปิ ดให้ บริ การอีกครัง้ เมื่อเดือน ธันวาคม 2553)
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สําหรับปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนและค่าเช่าบริ การจํานวน 7,050 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10% จากปี ก่ อน โดยมีส าเหตุห ลัก
จาก
1) ต้ นทุนค่าเช่าและบริ การที่ตํ่ากว่าปกติในปี 2553 จากการปิ ดให้ บริ การศูนย์การค้ า เซ็น ทรั ล เวิล ด์ เป็ นเวลา 6
เดือน
2) ต้ นทุนค่าเช่าและบริ การที่ตํ่ากว่าปกติในปี 2554 จากการปิ ดให้ บริ การศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ลาดพร้ าว เป็ นเวลา
6 เดือน
3) ค่าเสื่อมราคาของการปรับปรุงศูนย์การค้ าที่รับรู้เต็มปี ในปี 2554
4) ต้ นทุนการดําเนินงานของศูนย์การค้ าใหม่ที่เปิ ดในปี 2554
ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ต้ นทุนค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ได้ แ ก่ ต้ น ทุน ทางตรงในการประกอบธุร กิ จศูน ย์อาหาร รวมถึ งค่า เสื่อมราคา และค่า
ซ่อมแซมอุปกรณ์ และงานตกแต่งภายในศูนย์อาหาร
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนค่าอาหารและเครื่ องดื่ม เพิ่มขึ ้น 19% จากไตรมาสที่ผ่า นมาและเพิ่มขึ ้น 26%
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งสอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม สําหรับปี 2554 บริ ษั ท ฯ
มีต้นทุนค่าอาหารและเครื่ องดื่ม เพิ่มขึ ้น 15% จากปี ก่อน ตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่กล่าว
ไปแล้ ว
ต้นทุนจากธุรกิ จโรงแรม
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากธุรกิจโรงแรมเพิม่ ขึ ้น 19% จากไตรมาสก่อน จากการเปิ ดให้ บริ การอีกครัง้
(ภายหลังการปิ ดปรับปรุง) ของโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน อุดรธานี และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ต้ นทุนจากธุรกิจของรงแรมของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น 11% จากต้ นทุนการดําเนินงานที่เข้ามาเต็มปี ของโรงแรมฮิลตัน
พัทยา (เปิ ดให้ บริ การเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553)
สําหรับปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ ้น 186% จากปี ก่อน มาอยู่ที่ 192 ล้ า นบาท ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของ
ต้ นทุนนี ้สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจโรงแรมตามที่กล่าวไปแล้ ว
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายของพนักงานส่วนกลางและผู้บริ ห าร ค่า โฆษณาประชาสัมพัน ธ์ ค่า
เครื่ องใช้ สํานักงาน ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึ กษาต่างๆ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับอุปกรณ์สํานักงาน
สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 778 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 39% จากไตรมาส
ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ ้นตามฤดูกาลของค่า ใช้ จ่า ยบุคลากร (โบนัส ประจํา ปี ) ประกอบกับค่า ใช้ จ่า ย
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ทางการตลาดสําหรับการเปิ ดตัวโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์
พระราม 9
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน หากมิได้ รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจําที่บัน ทึก ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553
บริ ษัทฯ จะมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เพิ่มขึ ้น 16% จากสาเหตุหลัก ดังนี ้
1) ค่าเสื่อมราคาเต็มปี ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
2) ค่าใช้ จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ ้นตามจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
3) ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดสําหรับการเปิ ดตัวโครงการศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา พิษ ณุโลก และศูน ย์ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
สําหรับปี 2554 หากมิได้ รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจํา บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 2,869.7
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 16% จากปี ก่อน จากค่าเสื่อมราคาที่เข้ ามาเต็มปี ของโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา และค่า ใช้ จ่า ยบุคลากรที่
เพิ่มขึ ้น ทั ้งนี ้ในปี 2554 บริ ษัทฯ จะประหยัดค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ไม่ร วมค่า ใช้ จ่า ยสํา หรั บการ
เปิ ดตัวโครงการใหม่) ได้ ถึง 11% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หากไม่รวมค่าใช้ จ่ายสําหรับการเปิ ดตัวโครงการใหม่ บริ ษัทฯ จะมีค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในปี 2554
คิดเป็ น 3.5% ของรายได้ รวม ลดลงจากปี ก่อน ซึ่งมีอตั ราส่วนอยู่ที่ 4.8% ของรายได้ รวม ซึ่งแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ข องการ
บริ หารค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
กําไรสุทธิ
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เท่า กับ 692 ล้ า นบาท เติบโต 78% เมื่อเทีย บกับไตรมาสที่ผ่า นมา และ
เพิ่มขึ ้น 12% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน หากมิได้ รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจําดังกล่าว บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เพิ่มขึ ้น 30% จากไตรมาสก่อน จากการเปิ ดให้ บริ ก ารอีก ครั ง้ ของศูน ย์ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา
ลาดพร้ าว และรายได้ ที่ปรับสูงขึ ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของโรงแรม ฮิลตัน พัทยา
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ลดลง 9% จากค่าเช่าพื ้นที่โปรโมชัน่
ที่ลดลงเนื่องจากเหตุการณ์นํ ้าท่วม ประกอบกับอัตรากําไรขั ้นต้ นที่ยงั ตํ่าอยูข่ องโรงแรม ฮิลตัน พัทยา ในระยะแรกของ
การเปิ ดดําเนินงาน
สําหรับปี 2554 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 2,058 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 83% จากปี ก่อน หากไม่รวมรายการที่มิได้ เกิดขึ ้น
เป็ นประจําดังกล่าว กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ ในปี 2554 จะเติบโต 21% จากปี ก่อน จากการปรับขึ ้นของค่าเช่าพื ้นที่อย่า
ต่อเนื่องและการบริหารค่าใช้ จา่ ยทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
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ภาพรวมฐานะทางการเงินปี 2554
ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน
ส่วนงาน

รายได้
กําไรจากการดําเนินงาน

ธุรกิจให้เช่าอาคารและให้บริการ
ปี 2554
ปี 2553
%
ปรับปรุง เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ลดลง)

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
ปี 2554
ปี 2553
%
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ลดลง)

ธุรกิจโรงแรม
ปี 2554
ปี 2553
%
ปรับปรุง เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ลดลง)

10,853

9,822

10.5%

632.0

550.0

14.9%

465.0

157.0

196.2%

3,803

3,435

10.7%

91.0

79.0

15.2%

273.0

90.0

203.3%

สินทรัพย์รวม
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด – ประกอบด้ วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ณ สิ ้นปี 2554
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 833.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2553 จํานวน 61.5 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น
8.0%
เงินลงทุนชั่วคราว – เงินลงทุนชัว่ คราวของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินฝากระยะสัน้ ตราสารหนี ้ทีจ่ ะถือจนครบกําหนด และตราสาร
ทุนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย โดย ณ สิ ้นปี 2554 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 111.6 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน
749.1 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น 87.0%
ด้านคุณภาพเงินลงทุน – บริษัทได้ ปรับมูลค่าราคาบัญชีตามราคาตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันสิ ้นปี แล้ ว
ลูกหนีก้ ารค้ า – ลูกหนี ้การค้ าของบริษัท ณ สิ ้นปี 2554 มีจํานวน 881.2 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี 2553 จํานวน 227.7 ล้ านบาท
หรือ 34.8% และมีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี ้ของลูกหนี ้การค้ าอยู่ที่ 22 วัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ 18 วัน ลูกหนีก้ ารค้ าที่
เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการใหม่ทเี่ ปิ ดให้บริการปี ทผี่ ่านมา
ด้านคุณภาพลูกหนี้ - บริษัทฯแสดงมูลค่าลูกหนี ้การค้ า ด้ วยมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้ รับคืน และมีนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญตามประมาณการจากลูกหนี ้ทีค่ าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งจะประเมินจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีต บริ ษัทไม่มีการ
กระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนีเ้ นื่องจากบริ ษัทฯมีจํานวนลูกหนีก้ ารค้ าจํานวนมากและอยู่ในกลุ่ม ธุร กิจ ที่
ต่างกัน บริษัทมีนโยบายทบทวนเกณฑ์ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอย่างสมํ่าเสมอเพื่อประเมินความเหมาะสมของการตัง้ ค่า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึ่งปัจจุบนั พบว่าเกณฑ์ทใี่ ช้ ยงั มีความเหมาะสมอยู่
สําหรับนโยบายปัจจุบันทีบ่ ริษัทกําหนดไว้เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกหนี ้ ได้ แก่
1. เรียกเก็บเงินมัดจําค่าเช่าล่วงหน้ าจากลูกค้ าเพื่อเป็ นประกันยอดเงินค้ างชําระ ซึ่งโดยทัว่ ไปเป็ นจํานวน 6 เท่าของค่าเช่าราย
เดือน
2. บริษัทมีวธิ ีปฏิบตั ิในการติดตามหนี ้ค้ างชําระค่าเช่า โดยวิธีการติดตามทวงถามที่รัดกุม เป็ นขัน้ ตอนตัง้ แต่การโทรศัพ ท์แ จ้ ง
การไปพบทีร่ ้ านค้ า การออกจดหมายทวงหนี ้ การเจรจาประนอมหนี ้ จนกระทัง่ การดําเนินการทางกฎหมาย
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รายงานลูกหนี ค้ ้ างชําระ และเงินมัดจํารับ (งบการเงินรวม)
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

% เพิ่มขึน้

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ลดลง)

ยังไม่ครบกําหนดชําระ

315.3

317.4

0.66%

น้ อยกว่า 3 เดือน

268.9

89.6

200.11%

3-6 เดือน

122.8

42.9

186.25%

6-12 เดือน

95.2

128.3

-25.80%

มากกว่า 12 เดือน

89.0

78.8

12.94%

ลูกหนีก้ ารค้ ารวม ก่ อนหักค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

891.1

657.0

35.63%

(9.9)

(3.5)

182.86%

ลูกหนีก้ ารค้ า – สุทธิ

881.2

653.5

34.84%

1,416.27

1,513.20

-6.41%

เกินวันครบกําหนดชําระ :

เงินมัดจํารับจากลูกค้ า
ที ่มา : บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ลูกหนีอ้ ่ืน – ประกอบด้ วย รายได้ ค้างรับ ลูกหนี ้กรมสรรพากร ลูกหนีอ้ ื่น ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า และอื่นๆ
โดย ณ สิ ้นปี 2554 มีจํานวน 1,466.5 ล้ านบาท ลดลง 12.7 ล้ านบาท หรือ 0.9% ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากรายได้ ค้างรับทีล่ ดลง
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม – บริษัทฯมียอดเงินลงทุนในบริษัท ณ สิ ้นปี 2554 จํานวน 2,714.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 30.1
ล้ าบาท หรือคิดเป็ น 1.1% เนื่องจากกําไรจากการลงทุนใน CPNRF ทีเ่ พิ่มขึ ้น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้ วยทรัพย์สินทางการค้ าทีใ่ ห้ เช่าแก่บุคคลที่
สาม ณ สิ ้นปี 2554 จํานวน 40,742.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 10,787.9 ล้ าบาท หรือคิดเป็ น 36% ซึ่งส่วนประกอบสําคัญคือ
โครงการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานของบริษัท (ยกเว้นโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว ซึ่งแสดงอยู่ใน
หมวดสิทธิการเช่า) โดย ณ สิ ้นปี 2554 มีมูลค่ายุติธรรมอยู่ที่ 74,805 ล้ านบาท รวมถึงโครงการใหม่ทอี่ ยู่ระหว่างการพัฒนา
ที่ดนิ อาคาร อุป กรณ์ – บริ ษัทฯ มีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้ วย โรงแรมฮิล ตัน พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา
อุดรธานี รวมถึงอุปกรณ์สํานักงานอื่นๆ ณ สิ ้นปี 2554 จํานวน 2,423.2 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี 2553 จํานวน 68.8 ล้ านบาท หรื อ
2.9% เนื่องจากการปรับปรุ งโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
สิทธิการเช่ า – บริษัทฯ มีสิทธิการเช่า ส่วนใหญ่เป็ นอสังหาริม ทรัพ ย์ที่อยู่ภ ายใต้ ส ัญ ญาเช่าดําเนินงานระยะยาว ประกอบด้ วย
อาคารสํานักงานและศูนย์การค้ าโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว ณ สิ ้นปี 2554 จํานวน 13,477.5 ล้ านบาท
ลดลงจากปี 2553 จํานวน 71 ล้ านบาท หรือ 0.5% เนื่องจากการปรับปรุ งของค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ อ่นื ประกอบด้ วย สิทธิการใช้ สินทรัพย์ รายได้ ดอกเบี ้ยค้ างรับ ภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจ่ ่าย และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 สิทธิการใช้ สินทรั พ ย์ (Sky Walk-Central World) ณ สิ น
้ ปี 2554 มีจํานวน 156.8 ล้ านบาท ลดลง 8.8 ล้ านบาท จากปี 2553
จากการตัดจําหน่ายสําหรับปี
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รายได้ ดอกเบี ้ยค้ างรับ ณ สิ ้นปี 2554 มีจํานวน 135.5 ล้ านบาท เท่ากับปี 2553
ภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจ่ ่าย ณ สิ ้นปี 2554 มีจํานวน 92.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 42.2 ล้ านบาทจากปี 2553 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
การเพิ่มขึ ้นของเงินมัดจํารับจากลูกค้ าโดยเฉพาะผู้เช่าในโครงการใหม่

หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวมเท่ากับ 43,611 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 8,659.3 ล้ านบาท หรื อเพิ่ม ขึน้ 24.8% จากปี
2553 โดยส่วนใหญ่มาจากเจ้ าหนี ้ผู้รับเหมาก่อสร้ าง รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า เงินมัดจํารับจากลูกค้ า และเงินกู้ยืม ที่
เพิ่ม ขึน้ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการใหม่ข องบริ ษัทฯ จากฐานะการเงินที่แ ข็งแกร่ ง ในเดือนกันยายน 2554
ทริสเรทติ ้ง ยังคงอันดับเครดิตขององค์กร และตราสารหนี ้ของบริษัทฯ ไว้ทรี่ ะดับ “A+”
เจ้ าหนีส้ ิทธิการเช่ า - บริษัทฯมีเจ้ าหนี ้สิทธิการเช่า ซึ่งเป็ นค่าสิทธิการเช่าตามสัญ ญาเช่าช่วงทรัพ ย์สินโครงการเซ็นทรัล พลาซา
ลาดพร้ าว ณ สิ ้นปี 2554 รวม 645.5 ล้ านบาท แบ่งเป็ นส่วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 426.2 ล้ านบาท และต้ องชําระ
เกินกว่า 1 ปี จํานวน 219.3 ล้ านบาท
เงินกู้ยมื – บริษัทมีหนี ้สินทีม่ ีภาระดอกเบี ้ย ณ สิ ้นปี 2554 จํานวน 25,244.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 6,160.1 ล้ านบาท หรื อ
32.3% โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้ มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกันจํานวน 5,500 ล้ านบาท (อายุ 3 ปี 6 เดือน จํานวน
1,000 ล้ านบาท อายุ 5 ปี จํานวน 3,700 ล้ านบาท อายุ 7 ปี จํานวน 500 ล้ านบาท และอายุ 10 ปี จํานวน 300 ล้ านบาท โดย
ชําระคืนเงินต้ นทังจํ
้ านวนเมื่อครบกําหนด), เบิกใช้ เงินกู้ยืม ระยะยาว 4,750 ล้ านบาท เพื่อใช้ เ ป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนา
โครงการใหม่ ในขณะทีบ่ ริษัทฯมีการชําระคืนหุ้นกู้ทคี่ รบกําหนดชําระจํานวน 1,500 ล้ านบาท ชําระคืนเงินกู้ยืม จํานวน 2,480
ล้ านบาท และชําระคืนมูลค่าหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทเจ้ าหนี ้ของกองทุนรวมธุรกิจไทย 5 จํานวน 109.9 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2554 เงินกู้ยืมทีม่ ีภาระดอกเบี ้ยของบริษัทฯ ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี ้ยคงทีใ่ นสัดส่วน 91% และอัตราดอกเบีย้
ลอยตัวในสัดส่วน 9% และมีอตั ราดอกเบี ้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักอยู่ที่ 4.3% ต่อปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่ าย - ณ สิ ้นปี 2554 บริษัทมีภาษีเงินได้ ค้างจ่าย 315.0 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2553 เป็ นจํานวน 37.4 ล้ านบาท
หรือ 10.6%
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน – ณ สิ ้นปี 2554 บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 110.3 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี
2553 เป็ นจํานวน 16.0 ล้ านบาท หรือ 17.0% ซึ่งได้ มีการปรับปรุ งขึ ้นใหม่ย้อนหลัง ในงบการเงินปี 2553 ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน เริ่ ม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 โดยให้ บันทึกในงบการเงินด้ วยวิธีคิดลดแต่ล ะหน่วยที่
ประมาณการไว้ ซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทุกปี โดยทีผ่ ่านมาหนี ้สินเหล่านี ้จะรับรู้ เมื่อจะต้ องชําระเท่านัน้

เจ้ าหนีผ้ ้ รู ับเหมาก่ อสร้ าง - ณ สิ ้นปี 2554 บริษัทฯมีเจ้ าหนี ้ผู้รับเหมาก่อสร้ างรวม 2,832.8 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี 2553 เป็ น
จํานวน 513.7 ล้ านบาท หรือ 22.2% เนื่องจากในปี 2554 บริ ษัทฯยังมีโ ครงการระหว่างพัฒนาหลายโครงการ ได้ แ ก่ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง, โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซ็นทรัล เฟส
ติวลั หาดใหญ่ เป็ นต้ น
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หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น - ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย เงินประกันผลงานค้ างจ่าย เจ้ าหนีอ้ ื่น ดอกเบีย้ จ่ายค้ างจ่าย รายได้ รับ
ล่วงหน้ า และอื่นๆ โดย ณ สิ ้นปี 2554 หนี ้สินหมุนเวียนอื่นมีจํานวน 4,499.4 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 1,842.6 ล้ านบาท หรื อ 69.4%
จากการขยายธุรกิจ
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีหนีส้ ินภาษี เงินได้ ร อการตัดบัญ ชี 1,030.9 ล้ านบาท ลดลงจากปี
2553 จํานวน 656.0 ล้ านบาท หรือ 38.9% จากการปรับปรุ งอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ตามมติคณะรัฐ มนตรี
พระราชกฤษฎีกาในประมวลรัษฎากรให้ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดให้ ล ด จากเดิม ร้ อยละ
30 ลดลงเหลือ ร้ อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และ ลดลงเหลือร้ อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี ปี 2556
และ 2557
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า - ณ สิ ้นปี 2554 มีจํานวน 3,890.6 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี 2553 เป็ นจํานวน 550.3 ล้ านบาท หรื อ
16.5% ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจํานวนผู้เช่าทีเ่ พิ่มขึ ้นจากการเปิ ดโครงการใหม่
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 20,448.2 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1,530.5 ล้ านบาท หรื อ
8.1% จาก ณ สิ ้นปี 2553
ทุนจดทะเบียน - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีห้นุ สามัญทังหมดจํ
้
านวน 2,178,816,000 หุ้น เท่ากับ ณ สิ ้นปี 2553
ส่ วนเกินทุน – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีส่วนเกินทุน 2,007.6 ล้ านบาท เท่ากับ ณ สิ ้นปี 2553
กําไรสะสม
 กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มีสํ ารองตามกฎหมาย 217.9 ล้ านบาท
เท่ากับปี 2553 ซึ่งเป็ นผลจากการจัดสรรสํารองตามกฎหมายพระราชบัญ ญัติม หาชนจํากัด โดยบริ ษัทได้ จ ัดสรรเงินสํารอง
ครบถ้ วนแล้ ว ซึ่งเท่ากับ ร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
 กําไรสะสมยังไม่ได้ จด
ั สรร - ณ สิ ้นปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสะสมเท่ากับ 15,610.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,488.7 ล้ านบาท หรื อ
10.5% จาก ณ สิ ้นปี 2553 ดังนี ้
1) เพิ่ม ขึน้ จากกําไรสุทธิประจําปี 2554 จํานวน 2,058.1 ล้ านบาท (คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน 0.94 บาท/หุ้น ซึ่ง
เพิ่มขึ ้น จากปี 2553 ทีม่ ีกําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.52 บาท/หุ้น เนื่องมาจากกําไรสุทธิทเี่ พิ่มขึ ้น 933.2 ล้ านบาท)
2) ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2553 จํานวน 544.6 ล้ านบาท (0.25 บาทต่อหุ้น) ซึ่งจ่ายในปี
2554
ส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย 485.4 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อน
42.4 ล้ านบาท เนื่องจากส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทย่อยทีเ่ พิ่มขึ ้น
รายจ่ ายลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายลงทุนในปี 2554 จํานวน 10,544.2 ล้ านบาท เป็ นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ข องบริ ษัท
ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9, โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยาบีช โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โครงการเซ็นทรัล
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พลาซา อุดรธานี โครงการเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโ ลก และการเข้ าซือ้ ที่ดินเพื่อรอพัฒนาโครงการ รวมถึงการลงทุนปรับปรุ ง
ศูนย์การค้ าทีม่ ีอยู่เดิม เช่น โครงการเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เป็ นต้ น
รายจ่ ายลงทุนเพื่อการปรับปรุงศูนย์การค้ าเดิม
โครงการ

ปี 2553

ปี 2554

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

เซ็นทรัลเวิลด์

817

1,050

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว

512

1,050

รายจ่ ายลงทุนค่ าที่ดินและค่ าก่ อสร้ างในการพัฒนาโครงการใหม่
โครงการ

ปี 2553

ปี 2554

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

213

100

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

457

230

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

183

140

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9

782

1,570

โรงแรมฮิลตัน พัทยา บีช

981

300

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

920

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

558

540

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

155

900

โครงการใหม่

753

5,240

ทีม่ า : บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

กระแสเงินสด และแหล่ งที่มาของทุน
กระแสเงินสด
 กระแสเงินสดได้ มาจากการดําเนินงานปี 2554 จํ านวน 7,756.2 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น
้ 3,825.7 ล้ านบาท หรื อ เพิ่ม ขึน้ 97.3%
จากปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ 3,930.5 ล้ านบาท เนื่องจากในปี 2554 บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับจากรายได้ จ ากการประกอบธุร กิจ ที่
เพิ่มขึ ้น 937.7 ล้ านบาท, รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า โครงการใหม่ เพิ่มขึ ้น 892.9 ล้ านบาท และหนีส้ ินหมุนเวียน
อื่นๆ เช่น ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย เงินประกันผลงานค้ างจ่าย ฯลฯ เพิ่มขึ ้น 1,847.3 ล้ านบาท




กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2554 จํานวน 12,437.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7,023.8 ล้ านบาท หรื อเพิ่ม ขึน้ 129.8%
จากปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ 5,413.2 ล้ านบาท เนื่องจากในปี 2554 มีการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่หลายโครงการตลอดปี ตามที่
แสดงไว้ในส่วนของงบจ่ายลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2554 จํานวน 4,745.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 4,226.0 ล้ านบาท จากปี 2553
ซึ่งอยู่ที่ 519.7 ล้ านบาท โดยกิจกรรมหลักๆมาจากเงินกู้ยืมสุทธิ 6,160.1 ล้ านบาท การจ่ายดอกเบีย้ 869.5 ล้ านบาท และ
การจ่ายเงินปันผล 544.6 ล้ านบาท
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แหล่ งที่มาของทุน
ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่นักลงทุนสถาบันเป็ นวงเงิน
รวม 5,500 ล้ านบาท โดยเป็ นหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 6 เดือน จํานวน 1,000 ล้ านบาท, อายุ 5 ปี จํานวน 3,700 ล้ านบาท, อายุ 7 ปี
จํานวน 500 ล้ านบาท และอายุ 10 ปี จํานวน 300 ล้ านบาท และได้ ลงนามในสัญญาวงเงินกู้ร ะยะยาว กับธนาคารกรุ งไทยจํากัด
(มหาชน) วงเงิน 3,000 ล้ านบาท ระยะเวลา 7 ปี และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 1,500 ล้ านบาท ระยะเวลา 5 ปี
โดย ณ สิ ้นปี 2554 บริษัทฯมีรายละเอียดของหนี ้สินทีม่ ีภาระดอกเบี ้ย ดังต่อไปนี ้
รายละเอียดหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
ประเภทหนี ้สิน
ตั๋วสัญญาใช้ เงิน ระยะสั ้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ไม่มปี ระกันและไม่ด้อยสิทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาว
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
เงินกู้ยืมระยะยาว
โครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บีช
เงินกู้ยืมระยะยาว
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา ชลบุรี
เงินกู้ยืมระยะยาว
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา ขอนแก่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา
เงินกู้ยืมระยะยาว
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
รวม

จํานวนเงิน(
ล้ านบาท)
500
3,375
14,700

ระยะเวลาครบ
กําหนด
ม.ค. 2555
2561
2555-2564

1,175

ก.ย. 2558

270

ก.พ. 2559

800

ก.ย. 2558

1,125

ก.ย. 2558

1,000

ก.พ. 2559

1,700

ก.พ. 2559

599

มี. ค. 2561

หลักประกั น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
โครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บีช
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา ชลบุรี
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา ขอนแก่น
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา บางนา

25,244

* อัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลี่ยเท่ากับ 4.30%
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2554 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สํานักงานสอบบัญชี
ทีผ่ ้ สู อบบัญชีสงั กัดเป็ นจํานวนเงินรวม 5,230,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
-ไม่มี-

11-25

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
-

ข้ อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง

ไม่มีข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ -

12-1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัท ขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้
บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แ สดงข้ อมูล อย่า งถูก ต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทั ้งของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทั ้งควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าวและบริ ษั ท
ได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้ส อบบัญ ชีแ ละกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั ้งการกระทําที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั ้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ วบริ ษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ หรื อ นางสาวปิ ยะดา สุข เอมโอษฐ์ เป็ นผู้ล งลายมือชื่อกํ า กับเอกสารนี ้ไว้
ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ หรื อ นางสาวปิ ยะดา สุขเอมโอษฐ์ กํากับไว้
บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ

นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

ตําแหน่ง

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้รับมอบอํานาจ :

นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์

เลขานุการบริ ษัท

นางสาวปิ ยะดา สุขเอมโอษฐ์

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบริ หารการเงิน

ลายมือชื่อ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัท ขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้
บริ ษัทขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2)
บริ ษั ท ได้ จัดให้ มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่ ดี เพื่ อให้ แน่ ใจว่า บริ ษั ท ได้ เปิ ดเผยข้ อ มูล ในส่ว นที่ เป็ น
สาระสําคัญทั ้งของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทั ้งควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3)
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแ ลให้ มีก ารปฏิบัติตามระบบดังกล่า วและ
บริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั ้งการกระทํา ที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั ้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ วบริ ษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ หรื อ นางสาวปิ ยะดา สุข เอมโอษฐ์ เป็ นผู้ล งลายมือชื่อกํ า กับเอกสารนี ้ไว้
ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ หรื อ นางสาวปิ ยะดา สุขเอมโอษฐ์ กํากับไว้
บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ
นายกอบชัย

ตําแหน่ง
จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้รับมอบอํานาจ :

นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์

เลขานุการบริ ษัท

นางสาวปิ ยะดา สุขเอมโอษฐ์

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบริ หารการเงิน

ลายมือชื่อ

รายละเอียดเกี�ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ

สัดส่วน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทํางาน

ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

(IOD)

ในบริษัท(%)
1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์

84 ปี

-

- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ�

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ�

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - ประธานที�ปรึกษากิตติมศักดิ�

สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ประธานกิตติมศักดิ�

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ�
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

71 ปี

1.92% - ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา

- ประธานกรรมการ

ประสบการณ์

Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

61 ปี

-

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- กรรมการอิสระ

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาส

- ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

- ประธานกิตติมศักดิ�

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

- รองประธานกรรมการ

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- ประธานกรรมการ

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด

- ประธานกรรมการ

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด

- กรรมการ

กรมการส่งเสริมการลงทุนการค้าไทย – จีน

- นายกกิตติมศักดิ�ถาวร

สมาคมไหหลําแห่งประเทศไทย

- ประธานกิตติมศักดิ�ถาวร

มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม

- รองประธาน

มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า

- รองประธานกรรมการบริหาร,

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

ประสบการณ์
2546-2548

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด
ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม

- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- รองประธานกรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

- กรรมการผู้อํานวยการ

บริษัท ที�ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จํากัด

- กรรมการ, กรรมการบริหาร

บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด

- กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บีที ที�ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

2541-2543

- กรรมการ, อุปนายกสมาคม

สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2534-2548

- ประธาน, เลขาธิการ

สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน

2534-2546

- กรรมการ, อุปนายกสมาคม

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2543 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

- ผู้จัดการสาขา
ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - ประธานกรรมการกํากับการบริหาร

-

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

ประธานอํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สาขาบริหารธุรกิจ

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล

การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2554 - สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที�
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”
- สัมมนา “การป้องกันทุจริตและการรายงานตามกฎหมาย ปปช.”
- สัมมนา "Audit Committee Forum"
ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

บริษัท บิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการกํากับดูแลกิจการที�ดี

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC)

- กรรมการอํานวยการ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

- นายกสมาคม

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

- รองประธาน

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
สัดส่วน
ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

(IOD)

ในบริษัท(%)
4. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

73 ปี

-

- กรรมการอิสระ

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์

- รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการ, กรรมการบริหาร

University of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรภาครัฐร่วมภาคเอกชน รุ่นที� 1

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

ปี 2550 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

- กรรมการอิสระ, กรรมการที�ปรึกษา

บริษัท สหยูเนี�ยน จํากัด (มหาชน)

ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ปี 2548 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)
ปี 2546 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

5. นางสุนันทา ตุลยธัญ

65 ปี

-

- กรรมการอิสระ

- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

ประสบการณ์

College of New Rochelle ประเทศสหรัฐอเมริกา

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั�น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ

บริษัท พรีซิพาร์ท จํากัด

- ประธานกรรมการ

บริษัท อมตะวอเตอร์ จํากัด

- ประธานกรรมการ

Amata (Vietnam) Joint Stock Company

- กรรมการ

Amata Hong Kong Ltd.

- กรรมการ

บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จํากัด

- กรรมการ

บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ�ง (ประเทศไทย) จํากัด

- กรรมการ

บริษัท ไทย ซาน มิเกลลิเคอร์ จํากัด

- ประธาน

กลุ่มบริษัท โอกิลวี� แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทยและเวียดนาม ปี 2554 - สัมมนา “How New Foreign Bribery Laws Companies in Thailand

- กรรมการบริหาร

โอกิลวี� แอนด์ เมเธอร์ ภาคพื�นเอเซีย แปซิฟิค

- กรรมการบอร์ด

โอกิลวี� แอนด์ เมเธอร์ เวิลด์วายด์

ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

กลุ่มบริษัท WPP ประเทศไทย และเวียดนาม

ปี 2550 - สัมมนา "คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกิตติมศักดิ�
ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน

-

- สัมมนา “คณะกรรมการตรวจสอบกับปัญหาวิกฤตมหาอุทกภัย ”

: ประสบการณ์ ปัญหา และแนวปฏิบัติที�ดี"
ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)
ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- สัมมนา Directors Forum 3/2547
- สัมมนา Directors Forum 2/2547

6. นายการุณ กิตติสถาพร
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

64 ปี

-

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- อบรมหลักสูตร Commercial Policy
องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรภาครัฐร่วมภาคเอกชน รุ่นที� 8

2544-2550

กระทรวงพาณิชย์

ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)

2546-2551

- ปลัดกระทรวง
- กรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

2549-2551

- สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- หลักสูตร Directors Luncheon Briefing (DLB)

2551-2554

- กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2552-2554

- กรรมการ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหมิตรเครื�องกล จํากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท นํ�าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- กรรมการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา

- ประธานกรรมการบริหาร

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
สัดส่วน
ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

(IOD)

ในบริษัท(%)
7. นายครรชิต บุนะจินดา

44 ปี

- กรรมการ

-

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ

- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการบริหารความเสี�ยง

การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ ,
หัวหน้าคณะทํางานด้านการควบรวมกิจการ

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ

- Kellogg Graduate School Management,

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จํากัด
(ปัจจุบันคือ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด )

- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)

บริษัท ไพรเวท อิควิตี� (ประเทศไทย) จํากัด

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

(บริษัทในเครือ ลอมบาร์ด อินเวสเมนท์ กรุ๊ป)

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and

Northwestern University

- กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทรู วิชั�นส์ จํากัด (มหาชน)

ภายใต้โครงการแลกเปลี�ยน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

- กรรมการ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2552 - หลักสูตร Director Luncheon Briefing (DLB)

Risk Management (MIR)
ปี 2549 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

- กรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

- กรรมการ

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

- กรรมการร่วม

Asian Corporate Governance Association Limited

- ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด

ประเทศฮ่องกง
8. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

69 ปี

- กรรมการ

1.92% - ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื�องกล

ประสบการณ์

South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ผู้ก่อตั�ง, นายกสมาคม

สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า

- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ที�ปรึกษารัฐมนตรี

กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ�
สาขาวิชาการสื�อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์

- กรรมการสมาคม
ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - ประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรภาครัฐร่วมภาคเอกชน รุ่นที� 1

ปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมอัสสัมชัญ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท โพสต์ พับลิชชิ�ง จํากัด (มหาชน)

- รองประธานกรรมการกํากับการบริหาร

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- กรรมการสมาคม

สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื�อการท่องเที�ยว

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที� 1
9. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
- กรรมการ

66 ปี

0.43% - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
St. Joseph’s College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที� 11

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากัด

ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

- ประธาน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ปี 2546 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)

- ประธาน

คณะกรรมการธุรกิจการค้าปลีก หอการค้าไทย

- ประธานกรรมการ

บริษัท บิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

- ที�ปรึกษา

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

- กรรมการ, เหรัญญิก

มูลนิธิเพื�อสิ�งแวดล้อม

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

- กรรมการกํากับการบริหาร

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- กรรมการ

บริษัท เดอะวินเทจ คลับ จํากัด

- กรรมการ

มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์

- หลักสูตร Board and CEO Assessment
ปี 2543 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
สัดส่วน
ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

(IOD)

ในบริษัท(%)
10. นายสุทธิศักดิ� จิราธิวัฒน์

66 ปี

- กรรมการ

0.65% - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์

ประสบการณ์

St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ที�ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา

64 ปี

- กรรมการ

0.61% - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

ประสบการณ์

University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ที�ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research)
Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2533-2545
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2523-2535

บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ�งกรุ๊ป จํากัด

- กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี� จํากัด

- กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปริญญ์อินเตอร์เทรด จํากัด

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - ประธานกรรมการ

และกําหนดค่าตอบแทน

11. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

- ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

- กรรมการกํากับการบริหาร

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- กรรมการ

บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี� จํากัด

- กรรมการ

บริษัท ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ จํากัด

- กรรมการ

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด

- กรรมการ

สภาหอการค้าไทย

- นายกสโมสร

สโมสรโรตารี� บางเขน

- ประธานกรรมการ

บริษัท คอฟฟี�พาร์ทเนอร์ส จํากัด (Starbucks - ประเทศไทย)

- นายกและผู้ก่อตั�ง

สมาคมศูนย์การค้าไทย

- กรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ที�ปรึกษารัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานฝ่ายจัดซื�อ

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด

ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ,
ผู้อํานวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ

12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
- กรรมการ
- ที�ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี�ยง

49 ปี

1.38% - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ

บริษัท บิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- กรรมการ

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ�ง จํากัด

- กรรมการ

บริษัท เดอะวินเทจคลับ จํากัด

- สมาชิก, กรรมาธิการพาณิชย์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2545-2549

- กรรมการ

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ�ง จํากัด (มหาชน)

ปี 2553 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program

2542-2549

- กรรมการ

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

2541-2547

- กรรมการบริหาร

บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2538-2550

- กรรมการ

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

2533-2545

- กรรมการบริหาร

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด

2531-2532

- เจ้าหน้าที�ฝ่ายวาณิชธนกิจ

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)

ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function (MIA)
- หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and
Risk Management (MIR)

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

ปี 2549 - หลักสูตร Chief Financial Officer
ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

- กรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ

บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

- กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที�บริหารการเงิน

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- กรรมการ, กรรมการบริหาร

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากัด

- ที�ปรึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
สัดส่วน
ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

(IOD)

ในบริษัท(%)
13. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

56 ปี

1.22% - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการ

ประสบการณ์

- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา

- กรรมการบริหารความเสี�ยง

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Chicago, Graduate School of Business
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

61 ปี

0.75% - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

15. นายนริศ เชยกลิ�น

50 ปี

-

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ�ง จํากัด
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

- กรรมการ

บริษัท ห้องอาหารซากุระ จํากัด

- กรรมการ

บริษัท เซ็นทรัลแอ๊ดวานซ์ซิสเต็ม จํากัด

- กรรมการ

บริษัท เจเนซิส คอร์ปอร์เรชั�น จํากัด

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ผู้อํานวยการฝ่ายขาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ผู้อํานวยการฝ่ายขาย

บริษัท บางนาเซ็นทรัลพร็อพเพอร์ตี� จํากัด

- ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ�ง จํากัด
บริษัท ฟู้ดพาร์ค จํากัด

2545-2547

- กรรมการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- กรรมการ, ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบริหาร

กลุ่มบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

- ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน)

2539-2541
50 ปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

- ผู้อํานวยการ

สายงานการเงิน บัญชีและบริหารทรัพย์สิน

16. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

- ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- หัวหน้าแผนกผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบัญชี

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

2539-2541

- กรรมการ, กรรมการบริหาร

บริษัท สยามซิตี� อินชัวรันส์ จํากัด

0.40% - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California,

2541-2547

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากัด

Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

2539-2541

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม

ท๊อป ซูเปอร์มาร์เกต

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

-

สายงานพัฒนาโครงการและบริหารงานก่อสร้าง

- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการบริหารความเสี�ยง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

Prince George College ประเทศสหรัฐอเมริกา

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
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14. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์

การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2531-2539

- กรรมการผู้จัดการ

เซ็นทรัลซูเปอร์มาร์เก็ต

2528-2531

- ผู้อํานวยการ

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

-

-

- Advanced Management Program, Executive Course,
Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
17. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

50 ปี

0.59% - Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Real Estate Investment
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั�นแนลฟาสต์ฟู้ด จํากัด

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี� จํากัด

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี� จํากัด

-

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
สัดส่วน
ณ 31 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

(IOD)

ในบริษัท(%)
18. นายธีระชาติ นุมานิต

54 ปี

-

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา

ประสบการณ์

Polytechnic University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร "หลักการจัดการด้านการเงิน
สําหรับผู้บริหาร รุ่นที� 11"
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19. ดร.ณัฐกิตติ� ตั�งพูลสินธนา

47 ปี

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

-

- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์

ฝ่ายการตลาด

การผ่านการอบรมหลักสูตรที�จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การสื�อสารการตลาด The University of North Texus

- หัวหน้าฝ่ายประมาณการ

บริษัท จอห์น ฮอลแลนด์ (ประเทศไทย)

- ผู้จัดการโครงการ

การทางแห่งนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

- วิศวกร

โครงการพาร์สัน บรินเคอร์ฮอฟ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ผู้จัดการโครงการพิเศษ

บริษัท ฟิลลิป ฮอสแมน (ประเทศไทย)

2544-2546

- ผู้อํานวยการโครงการ

บริษัท อิโตชู (ประเทศไทย) จํากัด

2540-2544

- ผู้อํานวยการโครงการพิเศษ

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั�น แอนด์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด

ประสบการณ์

- ที�ปรึกษารัฐมนตรี

2547-2549
- ผู้จัดการทั�วไป ฝ่ายการตลาด
ตําแหน่งอื�นในปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสื�อสารมวลชน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จํากัด
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์ (การสร้างมาตรฐานโทรทัศน์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20. นางนาถยา จิราธิวัฒน์

48 ปี

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย

0.40% - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Hartford ประเทศฝรั�งเศส

21. นางปณิดา สุขศรีดากุล
- รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารทรัพย์สิน

56 ปี

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2538-2552

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหารสินค้า

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

2535-2538

- ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื�อทั�วไป

บริษัท บิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

2533-2535

- ผู้จัดการทั�วไป

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล โลจิสติคส์ จํากัด

2531-2533

- ผู้อํานวยการ

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด

2529-2531
2549 - 2554
2538 - 2548

- ผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วน เจ แอนด์ เอส อิมปอร์ต จํากัด
- ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานการบริหารทรัพย์สิ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- ผู้อํานวยการศูนย์การค้า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

-

-

























































































































































































































































































Central (Shanghai) Management Consulting Co.,Ltd.




Global Commercial Property Limited.


































Global Retail Development & Investment Limited.


































บจ. ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์


































บจ. ซีพีเอ็น ซิตี�






























































บจ.ซีพีเอ็น โกบอล

































บจ.ซีพีเอ็น เชียงราย




บจ.ซีพีเอ็น คอนสตรัคชั�น แมเนจเม้นท์




บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์


































บจ.โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา บีช


































บจ.ซีพีเอ็น พัทยา บีช


































บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น































































บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี































































บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่




บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2




บจ.เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส พระราม 3




บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3




บจ.เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์




บจ. บางนา เซ็นทรัล พร๊อพเพอร์ตี�

บจ.หลังสวน เรียลตี�

































บจ. เซ็นทรัลเวิลด์

1 นายวันชัย
จิราธิวัฒน์
2 นายเอนก
สิทธิประศาสน์
3 นายสุทธิชัย
จิราธิวัฒน์
4 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
5 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
6 นายสุทธิชาติ
จิราธิวัฒน์
7 นายกอบชัย
จิราธิวัฒน์
8 นายปริญญ์
จิราธิวัฒน์
9 นายสุทธิศักดิ�
จิราธิวัฒน์
10 นายไพฑูรย์
ทวีผล
11 นายจักก์ชัย
พานิชพัฒน์
12 นางสุนันทา
ตุลยธัญ
13 นายครรชิต
บุนะจินดา
14 นายการุณ
กิตติสถาพร
15 นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์
16 นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
17 นายสุทธิภัค
จิราธิวัฒน์
18 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
19 นางนาถยา
จิราธิวัฒน์
20 นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
21 นายวิญ�ู
คุวานันท์
22 นายโยธิน
บุญดีเจริญ
23 นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ
24 นายเปรมชัย
กรรณสูต
25 นายทวีผล คงเสรี
26 นายเจริญ จิรวิศัลย์
27 นายพีระพล
พัฒนพีระเดช
28 นายนพดล
พัฒนพีระเดช
29 นายชนวัฒน์ เอื�อวัฒนะสกุล
30 นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์
31 นายอิศเรศ
จิราธิวัฒน์

บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว

กรรมการ
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

ลําดับ

บจ.เซ็นทรัลเรียลตี� เซอร์วิส

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



































































รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
________________________________________________________________________________
เรี ยน ผู้ถือหุ้น บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระ 3 คน โดย
นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพีย งพอในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือได้ ของงบการเงิน นายจักก์ชัย พานิ ชพัฒน์ และนางสุนันทา ตุลยธัญ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแ ต่งตั ้ง นายการุ ณ กิ ตติสถาพร กรรมการ
อิส ระให้ ดํ ารงตํ า แหน่ ง เป็ นกรรมการตรวจสอบ จึง มีผ ลให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ตัง้ แต่วัน ที่
21 มกราคม 2554 ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 4 คน
ในปี 2553 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีทั ้งสิ ้น 11 ครั ้ง กรรมการตรวจสอบทุก คนเข้ าร่ วม
การประชุมทุกครั ้ง ซึง่ การประชุมในบางครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ หารื อร่ วมกับ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการจากภายนอกอื่นที่ไม่เป็ นผู้บ ริ หารตามวาระอันสมควร
และได้ รายงาน แสดงความเห็น รวมทั ้งให้ ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการดํ า เนิ นงานต่ อที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ททัง้ สิ น้ 6 ครัง้ สรุ ป สาระสํา คัญ ของผลการ
ดําเนินงานและการให้ ความเห็นในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี นโยบายบัญชี ที่สําคัญ
รายการทางการเงิ นที่มีนัย สําคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีก ารตรวจสอบและ
ประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับ ฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทาง
การเงิ นของบริ ษัทได้ จัดทําขึน้ ตามหลัก การบัญชี ที่รับ รองโดยทัว่ ไป มีความถูก ต้ อง ครบถ้ วนและเชื่ อถื อได้
การเลือกใช้ นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ ยงและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสํานัก ตรวจสอบภายในและของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย ง และการกํ ากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี
รวมทั ้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้ อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว และพิจารณากระบวนการ
ภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับ ข้ อร้ องเรี ย น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยั งได้ ส อบทานแผนงานประจํ าปี (Risk-based Audit Plan)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าว และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก ตรวจสอบภายใน รวมทั ้ง
ได้ หารือกับผู้บริหารสํานัก ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมอย่ างสมํ่าเสมอ นอกจากนัน้ ได้ มีก าร
ทบทวนกฏบัตรของสํานักตรวจสอบภายในให้ ครอบคลุมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยให้ มีผลใช้ บังคับ ตั ้งแต่
วันที่ 24 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็ น
อิสระและเหมาะสม
การปฏิบัติตามกฏหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลั กทรั พย์ และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรัพย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ ธุรกิ จของบริ ษัท และติดตามแนว
ทางการปรับปรุงแก้ ไขของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีก าร
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ แ ห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ องจํานวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบจึง
ได้ ให้ ความสําคัญอย่างยิ่งต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษัท จึงได้ ให้ ผ้ ูสอบบัญชี
เข้ ามามีส่วนร่ วมในการสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฏหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ แ ห่งประเทศไทย ทั ้งนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้ พิจารณานั ้น เป็ นรายการที่เข้ าข่ายเป็ นธุรกิ จปกติที่มีเงื่ อนไข
การค้ าทัว่ ไป มีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระชุ มร่ วมกั บ ผู้สอบบัญชี โ ดยไม่มี ฝ่ายจั ดการเข้ าร่ ว ม จํ านวน 1 ครั ง้
เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องการปฏิบัติงานและการประสานงานร่วมกับฝ่ ายจัดการที่เกี่ ย วข้ อง และ
ได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2553 ซึง่ เป็ นปี ที่ห้าของบริษัทสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน่าพอใจ
ส่วนการคัดเลือกและเสนอแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2554 นั ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
รายงานผลการเปรี ย บเทีย บการเสนอเงื่ อนไข ขอบเขตและค่าบริ ก ารสอบบัญชี จากบริ ษัทสอบบัญชี จํานวน
4 ราย ร่วมกับฝ่ ายจัดการ โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ แ ต่งตั ้งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ ปี ก่ อน คิดเป็ นจํ านวนเงิ น
1,510,000 บาท
ความเห็น และข้ อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฏบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยประเมิ นผลในภาพรวมเป็ นรายคณะประจํ าปี 2553 เมื่ อวัน ที่ 18 มกราคม 2554 ใน 5 หมวด ได้ แ ก่
หมวดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝึ กอบรมและทรั พ ยากร หมวดการประชุ ม
หมวดกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสัมพันธ์กับผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน ผู้สอบ
บัญชีและผู้บริหาร ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอและครบถ้ วน
รายการอื่นที่ผ้ ถู ือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนปรับ ปรุ งกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ครอบคลุมและ
เหมาะสมมากขึ ้น และประกาศใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็ นต้ นไปแทนฉบับเดิม
นอกจากที่กล่าวมาแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ป ระชุมร่ วมกับ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บ ริ หารเป็ น
วาระเฉพาะ 1 ครัง้ เพื่อ หารื อ ร่ วมกัน ในประเด็ นสํ าคัญด้ านแนวทางการพัฒนาการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
การบริ ห ารความเสี่ ย งเชิ ง กลยุท ธ์ ร ะดับ องค์ ก ร รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ มี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ และการดํ าเนิ นการภายหลัง เหตุก ารณ์ เพลิ งไหม้ เ ซ็น ทรั ล เวิ ล์ด โดยได้ ข้ อ สรุ ป แนวทางการ
ดําเนินงานที่ควรจะเป็ นอย่างชัดเจน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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